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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JACEK 
ROZENEK

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

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

FOT. MAT. PRASOWE

 NASI AUTORZY

 
Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

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

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

FOT. MAT. PRASOWE 

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

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

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

FOT. JOANNA OGÓREK 

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

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

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁAW
KUŹNIAR

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

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

FOT. MAT PRASOWE

MONIKA
SZAŁEK

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI
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ZDJĘCIA Monika Szałek

W SFER Z E 

N I EDO
       POW I E
DZ EŃ
O MARIUSZU PRZYBYLSKIM MOGŁAM POWIEDZIEĆ TYLE , 
ŻE PROJEKTUJE PIĘKNE UBRANIA . PO PIERWSZYM 
SPOTKANIU STWIERDZAM, ŻE JEST WYWAŻONYM, PEŁNYM 
POKORY CZŁOWIEKIEM. NIE WYPOWIADA SIĘ NA TEMATY, 
NA KTÓRYCH DOBRZE SIĘ NIE ZNA . PODCHODZI DO MODY 
W SPOSÓB BARDZO ŚWIADOMY ZAMIAST PÓJŚĆ NA BANKIET, 
USIĄDZIE W FOTELU Z XIX-WIECZNĄ POWIEŚCIĄ .

W  S F E R Z E  N I E D O P O W I E D Z E Ń

TEKST Sylwia Gutowska
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Na czym stanęło z twoją pracą w Berlinie?
To było już dość dawno temu, bardzo fajna 
i rozwijająca przygoda w Berlinie. Dwa po-
kazy podczas Mercedes Benz Fashion Week 
Berlin, naprawdę świetnie przyjęte. Mam na-
dzieję, że jeszcze kiedyś zaprezentuję swoją 
pracę w tym mieście, bo ja naprawdę uwiel-
biam Berlin. Poza tym nasze ubrania są tam 

mody. Była ku temu dobra okazja, gdyż jeden 
z naszych ówczesnych partnerów bizne-
sowych także myślał o tym, aby wyjść poza 
kraj z moimi pokazami. Więc wszystko się 
udało i odbyły się moje pierwsze pokazy poza 
Polską. Do dziś pamiętam naprawdę masę 
świetnych recenzji po tamtejszych Fashion 
Wee'ach, co dało mi bardzo dużą siłę i wiarę, 
że to co robię ma sens. Poza tym w Berlinie 
byłem zupełnie nową i nieznaną postacią i tak 
entuzjastyczny odbiór tym bardziej cieszy, 
bo jest zupełnie obiektywny. Później niestety 
zmieniła się kompletnie struktura w firmie, 
która była naszym partnerem podczas poka-
zów w Berlinie i nie było już środków na dz-
iałania ze mną poza krajem. Sam z własnych 
środków nie byłem w stanie zorganizować po-
kazu w Belinie, to jest naprawdę bardzo duży 
koszt. Myślę, że każdy polski projektant, który 
prezentował swoje kolekcje poza Polską wie 
jak ogromne są to budżety. Ale mam nadzieję, 
że jeszcze uda mi się pojawić w Berlinie lub in-
nej stolicy, by zaprezentować swoją twórczość, 
cały czas taka myśl jest w mojej głowie. 

Polski projektant na tak zwanym Zach-
odzie czuje jeszcze kompleks, czy wręcz 
przeciwnie, czuje się zainteresowanie Eu-
ropą Wschodnią?
Kompleks? Nie, absolutnie. Zainteresowan-
ie? Myślę, że tak, jak najbardziej, choć moje 
doświadczenie nie jest bardzo duże. To były 
dwa pokazy, więc trudno mi wydawać jed-
noznaczne osądy. Wydaje mi się, że dziś nie 
ma to już większego znaczenia skąd się po-
chodzi, jeżeli kolekcja jest dobra, to czy jest 
się Polakiem, Niemcem czy Chińczykiem nie 
robi różnicy. Najważniejsze jest to, co się za-
prezentuje, czyli projekty muszą być na  tyle 
świeże i niebanalne, aby wzbudziły zaintere-
sowanie na bardziej dojrzałym rynku mody. 

Podoba ci się to, co dzieje się modowo 
w Polsce? Uważasz, że Polska to teraz na-
jlepsze miejsce  na świecie, czy marzysz 
o ucieczce do Nowego Jorku?
Chociażby przez te dwa pokazy w Berlinie 
wiem, z jak wielkim zaangażowaniem i kosz-
tami wiąże się praca za granicą. Ale oczywiś-
cie pewne plany i marzenia są, by zaistnieć 
gdzieś dalej. Tyle, że dziś dość racjonalnie je 
weryfikuję. To musi być super dokładnie prze-
myślany plan, aby uczestniczyć w przynajm-
niej ośmiu czy dziesięciu Fashion Week'ach, 
bo dopiero wtedy tamtejszy rynek mody 
zaczyna cię traktować poważnie. Poza tym 
obecnie w Polsce i w mojej firmie naprawdę 
tyle się dzieje, że perspektywy wyjazdowe 
na ten moment schodzą na drugi plan. Ot-
worzyliśmy niedawno nowy butik w Warsza-
wie przy ul.Mysia 3, za chwilę powstanie 
kolejny w Centrum Mody ”Modo". Na koniec 

cały czas sprzedawane w jednym z bardzo 
fajnych, berlińskich concept storów

Planowałeś wtedy funkcjonowanie na obu 
rynkach jednocześnie?
Plan był taki, aby spróbować swoich sił na 
innym rynku, sprawdzić się gdzieś poza kra-
jem, poznać i zobaczyć, jak tam działa branża 

WYDAJE MI SIĘ, ŻE DZIŚ NIE MA TO JUŻ WIĘKSZEGO 
ZNACZENIA SKĄD SIĘ POCHODZI, JEŻELI KOLEKCJA JEST 
DOBRA, TO CZY JEST SIĘ POLAKIEM, NIEMCEM CZY 
CHIŃCZYKIEM NIE ROBI RÓŻNICY. NAJWAŻNIEJSZE JEST 
TO, CO SIĘ ZAPREZENTUJE, CZYLI PROJEKTY MUSZĄ 
BYĆ NA TYLE ŚWIEŻE I NIEBANALNE, ABY WZBUDZIŁY 
ZAINTERESOWANIE NA BARDZIEJ DOJRZAŁYM RYNKU MODY.



października odbędzie się duży pokaz, gdzie 
zaprezentuję, aż dwie kolekcje. Moją główną 
kolekcję na kolejny sezon, a także kolekcję 
specjalną stworzoną wraz z firmą Vive Textile 
Recycling. To będzie coś zupełnie nowego 
na polskim rynku, gdyż z ubrań i dodatków, 
które właściwie przeznaczone są na recykling, 
tworzę wysoką modę przeznaczoną na wielk-
ie wyjścia. To dla mnie ogromne wyzwanie, 
ale właśnie tego typu projekty cenię sobie na-
jbardziej, bo wówczas mogę sprawdzić się jako 
twórca. Na jesieni rusza także sprzedaż moich 
kosmetyków, a stworzyłem aż dwie linie 
z dwoma świetnymi markami. Jest to linia kos-
metyków pielęgnacyjnych z marką Tołpa i lin-
ia kosmetyków kolorowych wraz ze specjalną 
kasetką mojego projektu dla marki ArtDeco. 
Poza tym wykładam projektowanie ubioru 
w Międzynarodowej Szkole Kostiumografi 
i Projektowania Ubioru i bardzo lubię pracę 
ze studentami, gdyż naprawdę mamy dużo 
młodych i zdolnych osób. Zatem naprawdę dz-
ieje się u mnie bardzo dużo, czasami za dużo.

Rynek modowy w Polsce jest już nasycony?
Bardzo nasycony przez to, że mamy bardzo 
zagospodarowany dział sieciówek, który 
praktycznie niczym się nie różni od innych 
krajów. Strefa marek premium – tu prym 
wiodą włoskie marki, które dostępne są chy-
ba niemal we wszystkich galeriach han-
dlowych. Poszerza się też bardzo rynek 
marek luksusowych, których tez mamy 
już sporo i wiem, że w najbliższych latach 

TO BĘDZIE COŚ ZUPEŁNIE 
NOWEGO NA POLSKIM 
RYNKU, GDYŻ Z UBRAŃ 
I DODATKÓW, KTÓRE 
WŁAŚCIWIE PRZEZNACZONE 
SĄ NA RECYKLING, 
TWORZĘ WYSOKĄ MODĘ 
PRZEZNACZONĄ NA WIELKIE 
WYJŚCIA. TO DLA MNIE 
OGROMNE WYZWANIE, 
ALE WŁAŚNIE TEGO 
TYPU PROJEKTY CENIĘ 
SOBIE NAJBARDZIEJ, BO 
WÓWCZAS MOGĘ SPRAWDZIĆ 
SIĘ JAKO TWÓRCA.

W  S F E R Z E  N I E D O P O W I E D Z E Ń

powstaną kolejne butiki. Jest jeszcze seg-
ment polskich projektantów, którzy tworzą 
naprawdę bardzo dobrą modę.

A polscy projektanci tworzący modę męską?
Rzeczywiście mało polskich projektantów 
tworzy modę męską. Wydaje mi się, że jest 
ona nieco trudniejsza i bardziej zachow-
awcza. Poza tym polscy mężczyźni kupu-
ją mniej ubrań niż kobiety, więc może też 
wyniki sprzedażowe decydują o  tym, że 
jednak łatwiej ubierać w  naszym kraju 
kobiety. Ja mimo wszystko bardzo dużo 
projektuję dla panów i bardzo się cieszę, że 
w moich butikach mam tak dużo klientów-
mężczyzn. Choć polscy mężczyźni nadal 
z dużym dystansem podchodzą do mody 
bardziej unikatowej, to procent ich cały 
czas wzrasta. Poza tym w mojej ofercie zna-
jdzie się zawsze coś bardziej klasycznego 
i coś bardziej odważnego, więc panowie 
mają dość duży wybór.

W pierwszej kolejności czujesz się projek-
tantem mody męskiej czy damskiej?
Nie mam takiego poczucia, że coś jest pier-
wsze lub drugie. Rzeczywiście swoją drogę 
zawodową zacząłem od projektowania mody 
męskiej, ale było to 11 lat temu. Pewnie dlat-
ego, że ta moda męska jest mi po prostu 
bliższa, bardziej ją czułem i rozumiałem. Ale 
dzisiaj nie mam takiego podziału. Z tą samą 
przyjemnością i zaangażowaniem projektuje 
dla kobiet jak i mężczyzn.

Ale kiedy projektujesz, najpierw widzisz 
sylwetkę męską.
Kiedy projektuję kolekcję pokazową, częs-
to zaczynam od rysunków męskich pro-
jektów , bo, tak jak wspomniałem, są one 
dla mnie po prostu łatwiejsze, następnie 
wprowadzam damskie sylwetki. Później to 
już ciągłe modyfikacje, zmiany, poprawki. 
Ten okres twórczej pracy nad kolekcją trwa 
dość długo, gdyż usuwam w trakcie pracy 
bardzo dużo projektów i wciąż rodzą się 
nowe pomysły. 

I te damskie ubrania są nadal sexy. Wild At 
Heart - dlaczego tytuł jest z filmu Lyncha?
Z  Lynchem, którego zresztą bardzo lu-
bię, nie miało to nic wspólnego. Inspir-
acją były obrzędy szamańskie połączone 
z geometrią wykreślną. Ja swoją estetykę 
od dłuższego czasu tworzę na zasadzie 
skrajności. Zawsze łączę ze sobą dwa 
światy, na pozór niep_asujące elementy 
splatam w  jedną całość . Tutaj to były 
obrzędy szamańskie, czyli dzikość i nieok-
iełznanie które połączyłem z matematyc-
znym światem geometrii. W swoich kolekc-
jach wykorzystuję dużo klasycznych form, 
czerpię z naprawdę dobrego krawiectwa, 
wplatając w to bardzo unikatowe, nowocze-
sne rozwiązania.

Architektura sukienek a'la Dior?
Oczywiście bardzo cenię Diora, ale to jednak 
nie mój świat. Zdecydowanie bliższa jest mi 
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estetyka Prady, Nicolasa Ghesquiere'a, który 
obecnie pracuje dla Louis Vuitton czy duetu 
Proenza Schouler. Moje sukienki określiłbym 
jako połączenie klasyki z unikatowymi ak-
centami jak rzeźbiarskie detale czy ręczne 
malarskie aplikacje.

Gdzie umiejscowiłbyś modę? Ile w niej ży-
cia, ile sztuki?
To pytanie ociera się o to, czym jest moda. 
Nie wiem do końca. Stwierdziłem, że jak 
kiedyś odpowiem sobie na to pytanie, to 
chyba przestanę ją robić. Dopóki jest ona 
dla mnie w sferze niedopowiedzenia, jest 
fajnym wyzwaniem. Natomiast czy moda 
jest sztuką? Też często zadaję sobie to pyt-
anie. Jeśli miałbym ją rozpatrywać w kate-
goriach sztuki, to tylko użytkowej. Moda 
jest żywa tylko wtedy, kiedy jest noszona, 
więc czynnik użyteczności jest tutaj pod-
stawowy. Czy takie ubranie może być sz-
tuką? Myślę, że nią bywa.

Do niedawna pokutował pogląd, że w Polsce 
mamy stylowe kobiety i mężczyzn noszą-
cych sandały do skarpet.
Myślę, że dzisiaj w Polsce młodzi ludzie 
wyglądają dokładnie tak samo jak w każdej 
innej europejskiej stolicy. Oczywiście zdar-
zają się jeszcze niestety te trudne przypad-
ki, które noszą skarpety do sandałów, ale 
naprawdę jest to już u nas bardzo rzadki 
widok, a poza tym można go spotkać także 
poza naszym krajem. Młodzi mężczyźni 
w Polsce wyglądają coraz lepiej, są bardziej 
odważni i ma dla nich znaczenie co na sie-
bie wkładają. Poza tym  przy dzisiejszym 
"zasieciowaniu" świata mody te ubrania 
właściwie są takie same na całym świecie, 
więc młodzi ludzie wyglądają często dosyć 
podobnie.

Podobnie – to dobrze czy źle?
Wiesz, ja jako projektant tworzący trochę 
bardziej unikatową modę, myślę, że fajnie 
byłoby tych młodych ludzi przekonywać 
do szukania w butikach lokalnych projek-
tantów. Ponieważ przede wszystkim będą 
mieli coś bardziej oryginalnego, a bardzo 
często ceny u nas są porównywalne z cenami 
sieciowych sklepów średniej półki. Więc chy-
ba lepiej mieć coś, czego nie ma 3/4 osób na 
ulicy i co nie kosztuje majątek. 

Do twojego butiku Philisophy by Mariusz 
Przybylski chodzą studenci?
Są to głównie nieco starsze osoby, które 
już pracują. W naszych butikach znajdują 
się ubrania na codzień, na weekend jak i na 
specjalne okazje, staramy się, aby nasz aso-
rtyment był dość szeroki. Oczywiście nie 
zapominamy też o młodych ludziach, czyli na 
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przykład studentach, mamy kilka świetnych 
produktów dla nich i na ich kieszeń. Sam 
doskonale pamiętam jak byłem studentem 
i szukałem fajnych ubrań w rozsądnej cenie 
i nie było to łatwe, dlatego ta myśl przyświe-
cała mi przy tworzeniu tych propozycji 
dla młodego odbiorcy. Aby mógł się ubrać 
bardziej oryginalnie, ale za kwoty, które są 
realne dla jego portfela.

Jesteś fanem literatury. Twój ulubiony autor?
Jeden? Musi być kilku, dobrze ? (śmiech) 
Lubię Murakamiego za jego abstrakcy-
jne myślenie. Bardzo lubię klasyków, na 
przykład Dostojewskiego, Manna, Bułha-
kowa czy Prousta, Z polskich Tokarczuk 
i wiersze Osieckiej. Lubię jeszcze Becketta, 
to też klasyk. Mógłbym jeszcze wymieniać 
i wymieniać. O, Pamuka i Jelinek, bardzo.

Czyli lubisz opasłe tomiska. Masz na nie czas?
Wiesz, to jest moje hobby, więc na to się za-
wsze znajdzie czas. Urlop jest na to dobrą 
okazją. Ja praktycznie nie oglądam telewizji, 
rzadko bywam na bankietach, więc wolny 
czas mogę spożytkować na to, plus na jakieś 
działania sportowe. 

EN

IMPLICIT FASHION

ALL I COULD SAY ABOUT MARIUSZ 
PRZYBYLSKI WAS THAT HE DESIGNS 
BEAUTIFUL CLOTHES. AFTER THE FIRST 
MEETING, I CAN STATE THAT HE IS 
A BALANCED, HUMBLE MAN. HE DOES 
NOT COMMENT ON TOPICS HE KNOWS 
LITTLE ABOUT. HE APPROACHES FASHION 
IN A VERY CONSCIOUS WAY. INSTEAD OF 
ATTENDING A BANQUET, HE SITS IN AN 
ARMCHAIR WITH A 19TH-CENTURY NOVEL.

What happened with your job in Berlin?
It was quite a long time ago, a very nice and in-
spiring adventure in Berlin. Two shows during 
the Mercedes Benz Fashion Week Berlin, 
which received a really favourable reception. 
I hope that I’ll present my works in the city 
again one day because I truly love Berlin. Be-
sides, our clothes are still sold in Berlin in one 
of its nice concept stores.

Did you plan to be present on both markets 
at the same time then?
My plan was to try my hand at entering a dif-
ferent market, proving myself somewhere 

2 0 – 2 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

abroad, getting to know the way the fashion 
industry works there. And I got an opportuni-
ty to do so because one of our business part-
ners of the time was thinking about reaching 
outside Poland with my shows. So everything 
went fine, and I got my first shows abroad. 
I still remember the masses of excellent re-
views after those Fashion Weeks, which gave 
me a lot of strength and faith that what I do 
makes sense. Besides, I was a completely 
new and unknown person in Berlin, so such 
an enthusiastic reception was all the more 
pleasing as it was entirely objective. Unfortu-
nately, the company we worked with during 
the shows in Berlin had its structure changed 

completely after some time, and there was no 
longer enough money for activities abroad. 
I wasn’t able to organize a show in Berlin my-
self because it’s a really huge cost. I think that 
every Polish designer who presented their col-
lections in foreign countries know what large 
budgets I’m talking about. But I hope that 
I will still manage to appear in Berlin or a dif-
ferent capital city to present my works. Such 
a thought is always in my mind.

Do Polish designers suffer from complex-
es in the so-called West or is it the other 
way round and others’ interest in Eastern 
Europe is growing?

Cały wywiad na www.anywhere.pl



Complexes? Absolutely not. Interest? Of 
course, I think people are interested in what 
we do, but my experience isn’t that exten-
sive. I’ve had only two shows so it’s hard for 
me to make judgements. I think that nowa-
days it doesn’t actually matter where you’re 
from. If the collection is good, no one cares 
whether you’re Polish, German or Chinese. 
The most important thing is what you pres-
ent, meaning that your designs have to be 
fresh and original enough to arouse interest 
on a more mature fashion market.

Do you like what currently takes place in 
Polish fashion? Do you think that Poland is 
now the best place in the world or do you 
dream about escaping to New York?
Thanks to my two shows in Berlin, I know 
that a start abroad involves huge commit-
ment and costs. I obviously do have plans and 
dreams of becoming popular somewhere 
farther, but I verify them quite rational-
ly today. It has to be a perfectly thought out 
plan to take part in at least eight or ten 
Fashion Weeks as it is only then that the 
local market starts treating you seriously. 
Besides, so many things happen in Poland 
and in my company now that any travel 
plans fade into the background for the 
time being. We’ve recently opened a new 
boutique in Warsaw at 3 Mysia street and 
are soon going to open another one in 
Modo Fashion Centre. A large show will 
be organized towards the end of October, 
during which I will show two collections: 
my main collection for the next season and 
a special collection created together with 
Vive Textile Recycling. It will be a com-
plete novelty on the Polish market because 
I make clothes for galas and events from 
clothes and accessories to be recycled. It’s 

I’m very happy that I have so many male cli-
ents in my boutiques. Although Polish men 
still approach a bit more unique fashion with 
reserve, their percentage is growing. Besides, 
there is always something more classic and 
something more bold in my offer. So gentle-
men have much to choose from.

Do you feel you are a designer of womens-
wear or menswear first?
I  don’t have such a  feeling that some-
thing’s first or second. I actually began my 
professional career with designing men’s 
clothes, but it was 11 years ago. Perhaps it 
was because men’s fashion was closer to 
me, I could feel and understand it better. 
But I don’t make such a distinction today. 
I design for men and women with the same 
pleasure and commitment.

But when you design, you see the figure of 
a man first.
When I design a show collection, I often 
begin with drawings of designs for men be-
cause, as I’ve already said, I find it easier. 
Then I introduce women’s figures. And then 
I keep modifying, changing and improving it. 
That period of my creative work on a collec-
tion lasts quite a long time because I remove 
a lot of designs while I’m working and new 
ideas keep coming into my head.

And your women’s clothes are still sexy. 
Wild At Heart – why did you name your col-
lection after Lynch’s film?
It had nothing to do with Lynch, whom I like 
a lot as a matter of fact. It was inspired by 
shamanic rituals combined with descriptive 

a great challenge for me, and such projects 
are what that I appreciate most because 
they give me a chance to prove myself as 
a  creator. My cosmetics will be on sale 
starting from autumn, too, and I’ve creat-
ed two lines with two great brands. They 
include a line of moisturizing cosmetics 
produced with Tołpa and a line of colour 
cosmetics with a special case designed 
by me for ArtDeco. Apart from all that, 
I  lecture on costume design at the Inter-
national Fashion and Costume Design 
School. I like working with students very 
much because we really have a lot of young 
and talented people there. As you can see, 
there are many things going on in my life, 
sometimes too many.

Is the fashion market in Poland saturated 
already?
It is saturated because we have a very devel-
oped sector of chain stores, which practically 
doesn’t differ from such sectors in other coun-
tries. As regards premium brands, they’re 
dominated by Italian brands, available in 
almost all shopping centres. The market of 
luxury brands is expanding, too. We already 
have a lot of such brands, and I know that next 
boutiques will be opened in not too distant fu-
ture. There is also the sector of Polish design-
ers, who do create really good fashion.

What about Polish designers creating 
menswear?
Indeed, there are few Polish designers creat-
ing men’s fashion. I think it’s a bit more diffi-
cult and more conservative. Besides, Polish 
men buy fewer clothes than women so per-
haps sales results decide on the fact that it’s 
after all easier to dress women in our country. 
Despite everything, I design a lot for men, and 
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geometry. I’ve been creating my aesthetic 
on the basis of extremities for a long time. 
I always combine two different worlds and 
put seemingly disparate elements together. 
In this case, they included shamanic prac-
tices, meaning uncontrollable wilderness, 
and the mathematical world of geometry. 
I use a lot of classic forms in my collections 
and draw from really good tailoring prac-
tices, at the same time adding very unique, 
innovative solutions.

The architecture of dresses à la Dior?
I obviously appreciate Dior a lot, but it’s 
not my world. What is definitely closer 
to me is the aesthetics of Prada, Nicolas 
Ghesquiere, who currently works for Lou-
is Vuitton, or the duet Proenza Schouler. 
I would describe my dresses as a combi-
nation of classics with unique accents, for 
example sculpting details or hand-made 
painting applications.

Where would you locate fashion? How much 
life and how much art is there in it?
Your question tackles the issue what fash-
ion is. I don’t know for sure. I’ve decided 
that if I manage to answer the question 
one day, I’ll probably stop creating it. As 
long as it’s a bit implicit, it remains a nice 
challenge. You asked if fashion is art. I of-
ten ask the question myself too. If I were 
to perceive fashion as art, it would be ap-
plied art only. Fashion is alive only when 
it is worn, so its usefulness is the main 
factor here. And can such clothing be art? 
I think it sometimes is.

There was a view that we have stylish 
women and men wearing socks with san-
dals in Poland until quite recently.
I think that young people in Poland look 
exactly as their peers in any other Europe-
an capital city. Of course, we can still meet 
hard cases who wear socks with sandals, 

but it becomes less and less frequent. And 
besides, you can meet them outside Poland 
as well. Young Polish men look increasingly 
better, they’re becoming bolder and care 
about what they put on. Apart from that, 
with the way the world of fashion is global-
ized today, those clothes look practically 
the same in the whole world so young peo-
ple often look similar too.

And is “similar” good or bad?
You know, as a designer who creates a bit 
more unique fashion, I think that it would 
be nice to persuade those young people 
to search for clothes in boutiques of local 
designers. First of all, they’ll find some-
thing more original. Secondly, the prices 
are also similar to those found in medium 
priced chain stores. So it’s better to have 
something most people in the street don’t 
have which doesn’t cost a fortune.

Do students come to your boutique Phili-
sophy by Mariusz Przybylski?
They’re a  bit older people who already 
work. They can find everyday and weekend 
clothes or clothes for special occasions 
in our boutiques. We try to offer a rather 
wide range of products. Of course, we don’t 
forget about young people, for example 
students. We do have several great and in-
expensive things for them. I remember be-
ing a student myself: I was looking for nice 
clothes at reasonable prices, which wasn’t 
easy. The idea was still with me when I was 
creating clothes for younger clients so that 
they can wear more original things they 
can actually afford.

You are a literature fan. Your favourite 
author?
One? I’ll mention a few, ok? (Laughs) I like 
Murakami for his abstract thinking. I like 
classics a  lot, for example Dostoyevsky, 
Mann, Bulgakov or Proust and, as far as 
Polish literature is concerned, Tokarczuk 
and Osiecka’s poetry. I like Beckett, too, 
he’s also a classic. I could keep going on 
like that. Oh, Pamuk and Jelinek.

So you like hefty volumes. Do you have 
time for them?
You know, it’s my hobby so I’ll always find 
time for that. Holiday is a perfect chance 
to do so. I  practically don’t watch tele-
vision, I rarely attend banquets so I can 
spend my free time reading, plus doing 
some sports activities.
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TEKST I ZDJĘCIA Marcin Wesoły

JEST PONOĆ TAKA ANEGDOTA. JAKIŚ MŁODY W FACHU DZIENNIKARZ CHCIAŁ SIĘ FEST 
PRZYGOTOWAĆ DO WYWIADU Z HEMINGWAYEM. KOMBINOWAŁ: CZYM GO ZASKOCZYĆ, 
CZYM GO KUPIĆ? WRESZCIE WYMYŚLIŁ – TO MUSI BYĆ DAIQUIRI! PODGLĄDAŁ 
BARMANÓW, POĆWICZYŁ, ZACZĄŁ SAMODZIELNIE SŁAWETNY KOKTAJL MIKSOWAĆ. 
NASTAŁ DZIEŃ WYWIADU. MIAŁ SIĘ ODBYĆ W DOMU DZIENNIKARZA. HEMINGWAY 
ZASZEDŁ DO NIEGO ZAPROSZONY. OD PROGU ZACIERAŁ DŁONIE I ZNIENACKA ZAGAIŁ 
DZIENNIKARZA: „TO CO PIJEMY?”. TEN OCZYWIŚCIE TYLKO NA TO CZEKAŁ. I OD RAZU 
WYSTRZELIŁ – „DAIQUIRI!”. HEMINGWAY MIAŁ SPOJRZEĆ NA NIEGO SPODE ŁBA I WYCEDZIĆ 
– „O DZIESIĄTEJ RANO?!”. KULTURY PICIA TRZEBA SIĘ UCZYĆ. A NIE TYLKO PIĆ!

Alkohol 
HEMINGWAYA



Hemingwayu tutaj wspomnę, bo to, 
że pojechałem na Kubę, zawdzię-
czam w dużej mierze jemu. Ernest 

H. był dla mnie ważną personą, zresztą na-
dal nią jest. Może niezupełnie z racji tego, 
co i jak pisał, bo pisał różnie, ale na pewno 
przez wzgląd na to, gdzie i jak żył. Bo żyć ten 
chłop potrafił tak, że to się nadaje na kilka 
życiorysów i można mu trochę podebrać.

Wielu ma teraz z Hemingwayem pro-
blem, bo napisał za dużo i na jedno kopyto, 
i używał zbyt prostych słów, co nudzi, gdyż 
wcale nie trzeba sięgać po słownik, i słowa 
te powtarzał w co trzecim zdaniu. Do tego 
drażni heroiczny patos: na wojnie, na po-
lowaniu, na Golfsztromie, pod śpiworem. 
Wkurza, że ten Hemingway ciągle „łapał 
byka za rogi”, gdziekolwiek by trafił, zawsze 
pakował się w jakiś mniejszy czy większy 
rejwach i musiał się z tym obnosić na całe-
go. Taki jednak był: klatę swą jak szkatułę 
za bardzo wypinał, za dużo w nim było ma-
cho, zbyt wiele wlewał w siebie wszystkiego 
co poniewiera, klarując, że „My mojito in 
La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita”. 
I do tego miał cztery żony po kolei...

LICENTIA POETICA
Hemingway kroił w prozie bohaterów na mia-
rę swoich czasów. W sumie to wykrawał ich 
z siebie po kawałku, czego niby dowodzą bio-
grafie. Uważał, że pisanie o czymś, czego się 
nie doznało na własnej skórze, nie ma sensu. 
Tu był raczej uczciwy. W życiu tak się usta-
wiał, by to się potem nadawało do opisania 
i do publikacji. Rzecz jasna, nierzadko ubar-
wiał swe opowieści. Miał do tego prawo, chro-
niła go licentia poetica. Był pisarzem. Pisarza 
nie bierze się w całości na serio, to niezdrowe.

Hemingway dawał ludziom przeżyć coś 
ekstremalnego, jak to teraz powiemy. Mo-
gli spocić się bez ruszania z fotela i wzru-
szyć, i pewnie rozmarzyć. Kiedyś był łyka-
ny w całości.

To, co wyszło spod jego pióra rozcho-
dziło się, jak „mrożone daiquiri w piekle”. 
Dzisiaj każdy ma takiego Hemingwaya, 
na jakiego mu dotąd starczyło sił. Wie-
lu machnęło ręką już na poziomie szkoły 
podstawowej. Inni padli trupem podczas 
dalszych czytelniczych prób. Mnie He-
mingway zaciągnął na Kubę i choćby tego 
zapomnieć mu nie mogę.

CO SIĘ ZDARZYŁO 
W COJÍMAR
Hawana ma szczęście, bo ma blisko piękne 
plaże. Zawsze miała. Dawniej były w całości 
dla Kubańczyków. Habaneros wpadali tam, 
by się napawać morzem o trzech kolorach, 
by popić rumu, potańcować i poświntuszyć 
w morskiej toni. Plaże leżą dwadzieścia parę 
kilometrów na wschód od Hawany. Jedna 
z nich pociąga szczególnie. Jej nazwa to jakby 
tytuł bolera: Santa María del Mar.

Taksówkarz wziął za kurs stamtąd do 
Cojímar dziesięć pesos convertibles i nigdy 
nie słyszał o Papie Hemingwayu. A ten pisał 
i mieszkał na Kubie przez dwadzieścia lat, 
w San Francisco de Paula, takim pueblo pod 
Hawaną, gdzie miał swoje „rancho obserwa-
cyjne”, czyli chałupę Finca Vigía z chińskim 
kucharzem i kocim haremem. Stał się, jak 
sam mawiał, Kubańczykiem z krwi i kości, 
poza tym gadał po hiszpańsku, hodował bo-
jowe koguty, nosił guayaberę, itd. Któregoś 

dnia, gdy Ameryka przestała lubić Kubę bo 
ta się „zrewolucjonizowała”, Ernest, który 
jeszcze przez moment tam został, Ernest-
-Amerykanin ucałował kubański sztandar. 
Fotoreporterom muchom w smole, powie-
dział, że nie ucałuje go ponownie do zdjęcia, 
bo nie jest aktorem.

KRAJ, GDZIE WĄSY 
PRZESKOCZYŁY PŁOT
Taksówkarz nie słyszał też o Polsce, o kraju 
dawnych towarzyszy, skąd napływały na Kubę 
małe polskie fiaty, czyli Polaquitos, jak są piesz-
czotliwie zwane, i które dalej prują po kubań-
skich szosach, nierzadko po niezłym tuningu. 
W zamian Kuba słała Polakom pomarańcze, 
które wyglądały jak ziemniaki, ale smakowały 
jak marzenie. Mój dziadek wyczarowywał je 
zimą, aby lepiej pachniało na święta.

Taksówkarz nie pojął, że chodzi o kraj za 
wielką wodą, który zebrał się w sobie i trzep-
nął tym całym socialismo o glebę, grając na 
nosie tej całej oklepanej, rewolucyjnej mu-
erte, o kraj, gdzie Wąsy przeskoczyły płot, 
za którym stanęła robota przy statkach, 
a Przyciemnione Okulary struchlały.

Taksówkarz nie skojarzył, że do tego 
kraju leżącego w Europie, hen na wschód od 
Kuby, Naczelny Brodacz jeździł dawniej na 
wizytacje, wchodził w tłum jak swój chłop, 
udawał koszykarza, udawał górnika, a że jur-
ny był ten karaibski ogier, to co rusz oglądał 
się za słowiańskimi niewiastami. Ale tam-
ci nudziarze w mundurach nie dawali mu 
spokoju, nie dawali poromansować, trzeba 
było jeździć z Przyciemnionymi Okularami 
na jakieś poligony, godzinami sterczeć pod 
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innym, nie wiem, Hemingwaya zupełnie nie 
kojarzył. Może zapomniano mu powiedzieć, 
że taki ogromny Jankes kręcił się kiedyś po 
Cojímarze. Miałby z  tego dzisiaj chwy-
tliwy temat dla turystów, zamiast się na 
nich boczyć, że nie chcą z nim jechać dalej, 
do Hawany, za więcej pesos.

Przecież Jankes miał tam w porcie za-
parkowaną łódź, ładnie ochrzczoną „Pilar”. 
Na ryby go wiecznie ciągnęło, na tuńczyki, 
marliny, na barakudy i na co tam jeszcze. Nie 
dość, że pływał i łowił tak, jakby miał to we 
krwi, to jeszcze słuchał rybaków, którzy mu 
po robocie opowiadali do bólu o tych rybach 
i o swych wyczynach na morzu. Podobno 
o jednej rybie to Jankes nie mógł przestać 
myśleć przez kawał swojego żywota. Wresz-
cie napisał o niej tak, że teraz mało kto tej 

siatką maskującą, liczyć w skupieniu wybu-
chy i zaraz rozdawać medale.

Taksówkarz nie miał pojęcia, że ten kraj, 
ta Polska, leży na zachód od dawnego Kraju 
niekoniecznie dobrych Rad, który zawsze 
wyglądał jak osobny kontynent, albo lepiej – 
planeta. Tam szedł przecież łajbami trzcino-
wy cukier w niezliczonych tonach, gdy Kuba 
była „Kuwejtem cukru”. A stamtąd, także 
łajbami, przyszły na rozkaz Łysego Chole-
ryka „wielkie ołówki”, które miały swym 
radioaktywnym wkładem zamazać obraz 
świata, co wywołało pamiętny kryzys. Na 
szczęście Łysy Choleryk dogadał się z Wiel-
kim Przystojniakiem Ameryki za plecami 
Naczelnego Brodacza.

Taksówkarz słabo orientował się w histo-
rii ogólnej, może był bardziej biegły w czymś 

ryby na świecie nie zna, jak i tego starego 
człowieka, kubańskiego rybaka, który się 
z tą rybą na morzu dramatycznie umordo-
wał. Później mu doszły jeszcze na nieszczę-
ście inne ryby, złe ryby, które przypłynęły na 
gotowe i od tego tłuczenia tych złych ryb po 
to, by inną, najszlachetniejszą ze wszystkich 
uchronić, stary tak się wyniszczył, że miał 
dość, lecz w rezultacie nie został pokonany, 
co się potem przemieniło w symbol.

NAPISANE CZARNO 
NA BIAŁYM
Ponoć Hemingway nie namawiał, aby się 
w tej całej morskiej dramie doszukiwać jakie-
gokolwiek symbolizmu. Może przeczuwał, że 
jak to wejdzie kiedyś do szkół, jako obowiąz-
kowe czytanie, to w pewnym momencie mło-
dzi czytelnicy trafią tam na fragment, gdzie 
stary Santiago, mówi do jadowitej portugal-
skiej meduzy „agua mala, ty ku**o”.

Niewiele to dało, bo co rusz ktoś donosił, 
czy to samemu autorowi, czy gdzieś szerzej, 
że dojrzał w tym starym rybaku, morzu, do-
brej rybie i złych rybach, być może też w gala-
retowatych, unoszących się na wodzie, parzą-
cych „ku**ach” o wiele więcej, niż tam było 
o nich napisane czarno na białym.
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ta sama kobieta spytała potem kelnera, co 
to za ryba, ten jej odpowiedział, że tiburón, 
czyli rekin, i ona się bardzo zdziwiła, że reki-
ny mogą mieć takie piękne ogony...

O tamten taras w Cojímarze mi chodziło, 
tam chciałem dotrzeć skuszony hemingway-
owską aurą. Dwie godziny wcześniej siedzia-
łem jeszcze na plaży Santa María del Mar. 
Kończyłem czytać, po raz pierwszy w orygi-
nalnych okolicznościach kubańskiej przy-
rody, „Starego człowieka i morze”…

Miałem nadzieję na jakąś puentę na żywo, 
właśnie w wiosce Cojímar. Jednak niewiele 
zostało tam z Hemingwaya, poza jego popier-
siem na piedestale, jakie mu miejscowa lud-
ność ufundowała w hołdzie ponad pół wieku 
wcześniej. Przyjąłem to do wiadomości, przy-
znam, bez specjalnej ekscytacji.

LWY SĄ WSZYSTKIEMU 
WINNE
Te odżyły ponownie dopiero w Hawanie, 
tego samego dnia, późnym popołudniem. 
Stojąc nad kanałem portowym i chłodząc 
się przyjemną bryzą, patrzyłem na przeciw-
legły brzeg. Wtedy dotarło do mnie, że stary 
Santiago w tych swoich retrospekcjach na 
łodzi siłował się na ręce z wielkim Murzynem 
z Cienfuegos w szynku w Casablance, która 
leży dokładnie po drugiej stronie Bahía de 
la Habana, tj. Zatoki Hawańskiej! A nie w tej 
sławnej Casablance afrykańskiej, Casablan-
ce marokańskiej. Dotąd Casablanca istniała 
dla mnie tylko w Afryce, albo w filmie z Bo-
gartem i Bergman.

Wyszło, że to lwy są wszystkiemu winne, 
to one mnie wiecznie myliły, te lwy ze snu 
starego Santiago, które jako młody marynarz 
widywał na afrykańskim brzegu. W głowie 
na zawsze zakodowałem, że Murzyn z Cien-
fuegos i Santiago byli marynarzami, to fakt, 
zachciało im się mocowania na graby, to fakt, 
właśnie w Casablance, to fakt. Ale czy na pew-
no w Afryce? Nie! Bo ta cała Casablanca była 
i nadal jest wioską czy nie wioską kubańską, 
żadną inną. W sumie jest częścią Hawany, tak 
jak dzielnica Regla.

Daje to jasny dowód na to, że człowiek 
się starzeje, ale nadal się uczy i to w dodat-
ku z  tej książeczki o starym rybaku. Na 
szczęście człowiek jako młodzik zdołał ją 
dzielnie w szkole przetrawić i ona mu nie 
zaszkodziła. Wręcz przeciwnie, oświeci-
ła, tak czy inaczej, i na Kubę przeniosła. 
Najpierw duchem, potem ciałem. Dlatego 
Hemingway jest mi bliski.

MARCIN WESOŁY – autor i podróżnik zwią-
zany z goforworld.com. Autor książek i tek-
stów publikowanych na jego autorskiej stro-
nie dominicana.blox.pl.
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HEMINGWAY’S ALCOHOL

THERE IS AN INTERESTING ANECDOTE. 
A QUITE INEXPERIENCED JOURNALIST 
WANTED TO PREPARE HIMSELF 
CAREFULLY TO HIS INTERVIEW WITH 
HEMINGWAY. HE WAS WONDERING WHAT 
HE COULD DO TO SURPRISE HIM OR 
WIN HIM OVER. FINALLY, HE CAME UP 
WITH AN IDEA: IT HAS TO BE DAIQUIRI! 
HE WATCHED BARTENDERS, EXERCISED 
A BIT AND STARTED MIXING THE 
FAMOUS COCKTAIL HIMSELF. THE DAY OF 
THE INTERVIEW CAME. IT WAS SUPPOSED 
TO TAKE PLACE AT THE JOURNALIST’S 
HOUSE. WHEN HEMINGWAY CAME TO 
HIM, HE WAS RUBBING HIS HANDS 
ALREADY AT THE DOOR AND SUDDENLY 
ASKED THE JOURNALIST: “WHAT 
SHALL WE DRINK?”. THE FORMER WAS 
OBVIOUSLY WAITING FOR THAT AND 
QUICKLY REPLIED: DAIQUIRI! HEMINGWAY 
SCOWLED AT HIM AND MUTTERED “AT 
TEN IN THE MORNING?!”. DRINKING IS 
NOT EVERYTHING, YOU NEED GOOD 
DRINKING HABITS TOO! !

I mention Hemingway here because I owe 
the fact that I went to Cuba largely to him. 
E. Hemingway was a very important person 
to me, he still is. Perhaps not because of 
what he wrote or how he did it, because he 
wrote various things, but certainly because 
of where and how he lived. For the guy was 
able to live so intensely that his life would 
be enough for a few.

Many have a problem with Hemingway 
now because he wrote a lot but after one 
fashion; because he used simple words, 
which is boring since you do not have 
to consult a dictionary; and because he 
repeated those words in every third sen-
tence. Plus this irritating heroic pathos: 
during a war or hunting, in the Gulf Stream 
or in a sleeping bag. Hemingway was an-
noying in the way he always took the bull 
by the horns: wherever he found himself, 
he would get into hot or even hotter water 
and had to flaunt it openly. But that’s who 
he was: he would excessively throw out his 
chest, he was too much of a macho and he 

Cytaty pochodzą z : Ernest Hemingway – 
„Stary człowiek i morze”, w przekładzie 
Bronisława Zielińskiego, wyd. Warszaw-
skie Wydawnictwo Literackie MUZA, 
Warszawa 2004.
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Niezbyt obszerna powieść (sam autor 
ubolewał, że mu za krótka wyszła) zosta-
ła przechrzczona w przypowieść. Wtedy 
najmądrzejsi z mądrych machnęli pod do-
robkiem Hemingwayem grubą kreskę, co 
skończyło się proszeniem po odbiór Nobla. 
Nagrodzonemu, choć był bardzo kontent 
z takiego obrotu spraw, nie spieszyło się 
na salony. Ciężko mu było zrzucić rybac-
kie bermudy, upaprane rybią juchą i tłusz-
czem. Poza tym wiadomo, że nie cierpiał 
smokingu i wkładania bielizny, co było dla 
niego zabiegiem zbyt oficjalnym.

KUBAŃSKIEJ PRZYRODY, 
„STAREGO CZŁOWIEKA 
I MORZE”…
W Cojímarze taksówkarz miał mnie zawieźć 
do tej restauracji La Terraza, gdzie tamte-
go popołudnia Hemingway-pisarz posa-
dził na tarasie swą nowelową grupkę tury-
stów i „jedna z kobiet, patrząc na wodę, 
zobaczyła między pustymi puszkami po 
piwie i martwymi barakudami długi biały 
szkielet zakończony ogromnym ogonem, 
który dźwigał się i kołysał na falach przy-
pływu, gdy wschodni wiatr wzdymał cięż-
ko morze za wejściem do przystani”, i gdy 



poured too much spirits into his body, clar-
ifying “My mojito in La Bodeguita, my dai-
quiri in El Floridita”. And on top of all that, 
he had four wives one after the other...

ARTISTIC LICENSE
In his prose, Hemingway tailored heroes 
worthy of his age. As a matter of fact, he 
used tailor them from himself, which is 
proven by his biographies. He hold a view 
that there was no sense in writing about 
things one didn’t experience firsthand. 
And he was quite honest about it. He was 
able to get settled in life in such a way that 
he could later write about it and publish 
what he wrote. Of course, he often embel-
lished his stories. And he had every right to 
do so as he was protected by his artistic li-
cense. He was a writer. You don’t treat writ-
ers completely seriously, it’s unhealthy.

Hemingway gave people a chance to 
experience the extreme, as we would call 
it today. They could sweat without moving 
themselves from the chair, they could fall 
into a reverie or cry with emotion. People 
once devoured his whole books greedily.

What was written by Hemingway sold like 
“frozen daiquiri in hell”. Today everyone has 
only those Hemingway’s books they so far 
managed to read. Many gave up already at 
their primary school. Others dropped dead 
during further reading attempts. As far as 
I’m concerned, Hemingway dragged me to 

Cuban flag. He told press photographers, 
who were moving at a snail’s pace, that he 
wouldn’t kiss it again posing for their pho-
tos because he wasn’t an actor.

WHERE ELECTRICIAN 
BECAME PRESIDENT
The taxi driver hadn’t heard about Poland 
either, about the old comrades’ country, 
the homeland of small Polish Fiats 126p, 
which go under the sweet pet name Po-
laquitos here and still scorch along Cuban 
roads, often after a bit of decent tuning. In 
exchange, Cuba sent oranges to Poland. 
They looked like potatoes but tasted de-
licious. My grandfather conjured them 
up in winter so that there was a pleasant 
smell during Christmas.

The taxi driver couldn’t understand 
that I was talking about the country locat-
ed across the high seas, which gathered its 
strength to bang the whole socialismo to 
the ground, thumbing its nose at this whole 
well-worn, revolutionary muerte; about the 
country where a shipyard electrician on 
strike became president.

The taxi driver didn’t get it that El 
Comandante used to make visits to that 
country located in Europe far away from 
Cuba; he used to mingle with the crowd 
like one of us and pretend to be a  bas-
ketball player and a miner, and because 
that Caribbean stallion was quite virile, 
he was casting his eyes at Slavic women 
every now and then. But those uniformed 
bores didn’t leave him alone, they didn’t 
let him have a small affair here and there. 
He had to accompany First Secretary 
to some training grounds, spend hours 
standing below camouflage netting, count 
explosions and present distinguished ones 
with medals.

The taxi driver had no idea that that 
country, that Poland was located to the 
west of the old Land of Not Necessarily 
Good Advice, which had always looked 
like a separate continent or even a sep-
arate planet. That’s where countless tonnes 
of cane sugar were sent when Cuba was 
the “Kuwait of sugar”. And that’s from 
where “huge pencils”, supposed to daub 
the picture of the world with their radioac-
tive leads, came by order of Bold Hothead, 
which led to the memorable crisis. Fortu-
nately, Bold Hothead talked things over 

Cuba, which is one of the things I will always 
thank him for.

WHAT HAPPENED 
IN COJIMAR
Havana is lucky enough to have beautiful 
beaches in its close vicinity. It’s always 
had them. All of them were once for Cu-
bans only. Habaneros visited them to de-
light in water of three different colours, 
drink a bit of rum, dance and talk and act 
dirty in the waves. The beaches are locat-
ed a bit more than twenty kilometres east 
of Havana. One of them is particularly at-
tractive. Its name resembles a bolero title: 
Santa María del Mar.

The taxi driver wanted ten pesos con-
vertibles for a ride from there to Cojimar, 
and he had never heard about Papa Hem-
ingway. And the latter was writing and 
living in Cuba for twenty years. In San 
Francisco de Paula, a pueblo near Havana, 
he had his “lookout farm”, that is Finca 
Vigía, a house with a Chinese cook and 
a feline harem. As he said himself, he be-
came a flesh and blood Cuban. Besides, 
he spoke Spanish, bred combative roost-
ers, put on a guayabera and so on. One 
day, when America stopped to like Cuba 
because the latter “revolutionized” itself, 
Ernest, who stayed there for a moment 
longer, the American Ernest kissed the 
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with the Chief Hunk of America behind El 
Comandante’s back.

The taxi driver wasn’t particularly knowl-
edgeable about recent history. Perhaps he 
was an expert in something else, I don’t 
know, but he didn’t know Hemingway at 
all. Perhaps they forgot to tell him that 
there was once such a huge Yankee wan-
dering around Cojimar. If they hadn’t for-
gotten, he would now have a catchy topic 
for discussions and maybe he would stop 
bridling at tourists that they don’t want 
him to take them farther, to Havana, for 
more pesos.

Because the Yankee had a boat carrying 
the beautiful name “Pilar” in a port there. 
He was constantly drawn to fishing: to tuna, 
marlin, barracuda or whatever. Not only did 
he swim and fish as if he had it in his blood, 
but he also listened to fishermen who spent 
long hours telling him about all those fish 
and their sea adventures. Allegedly, the 
Yankee couldn’t stop thinking about one 
of such fish for quite a long piece of his life. 
Finally, he wrote about it in such a way that 
nowadays the whole world knows that fish, 
just like they know that old man, a Cuban 
fisherman who desperately struggled with 
the fish at sea. Unfortunately, some bad fish 
swam closer to him after all the work had 
been done, and the old guy ruined himself so 
much fighting those bad fish so that he could 
save the noble one that he had enough, but 
he still wasn’t defeated, which then turned 
into a symbol.

WRITTEN IN BLACK 
AND WHITE
Apparently, Hemingway didn’t encourage 
anyone to search for any symbolism in all that 
maritime drama. Perhaps he sensed that if it 
once entered schools and the reading lists, 
at a certain point young readers would come 
across the fragment where the old Santiago 
says “Agua mala, you wh**e” to a venomous 
Portuguese medusa.

But it didn’t help much because every 
now and then someone informed the author 
himself or the general public that they saw 
much more than what was written in black 
and white in the old fisherman, the sea, the 
good fish and the bad fish and perhaps also 
in those jellylike, stinging “wh**es” floating 
in the water.

The quite short novel (the author him-
self regretted that it was too short) was 
converted into a parable. Then the wisest 
of the wise drew a thick line under Hem-
ingway’s works, which ended with him 
being asked to pick up a Nobel. Although 

he was fairly content with such an order 
of events, the winner wasn’t attracted to 
salons. He found it hard to take off his fish-
blood-stained Bermuda shorts. Besides, 
it’s a well-known fact that he detested tux-
edoes and putting underwear on, which he 
considered too official.

CUBAN NATURE, 
OLD MAN AND THE SEA...
In Cojimar, the taxi driver was supposed 
to take me to La Terraza, a  restaurant 
where the other day Hemingway seated his 

admit that I wasn’t particularly filled with 
excitement to notice that.

IT WAS ALL LIONS’ FAULT
They revived only in Havana on the same 
day in the afternoon. Cooled down by gentle 
breeze, I was standing by a harbour canal look-
ing towards the other bank. Then I realized 
that in his retrospections on the boat the old 
Santiago played the hand game with the great 
negro from Cienfuegos in a tavern at Casa-
blanca, which was located precisely across 
Bahía de la Habana, that is the Havana Bay! 
It wasn’t that famous African Casablanca, the 

novel group of tourists and where “look-
ing down in the water among the empty 
beer cans and dead barracudas a woman 
saw a great long white spine with a huge 
tail at the end that lifted and swung with 
the tide while the east wind blew a heavy 
steady sea outside the entrance to the har-
bour”. When the same woman asked the 
waiter what the fish was and he told her 
that it was a tiburon, a shark, she was ex-
tremely surprised that sharks could have 
so beautiful tails...

That was the terrace in Cojimar I thought 
of, that’s where I – lured by the Heming-
wayan aura – wanted to go. Two hours 
before, I’d been still sitting on the beach 
of Santa María del Mar. For the first time 
in the original circumstances of Cuban 
nature, I was finishing The Old Man and 
the Sea...

I  hoped for some live culminating 
point in the village of Cojimar. But not 
much has remained after Hemingway 
there, apart from his bust on a pedestal 
the locals funded as a tribute to the writ-
er more than half a century before. I must 

Moroccan one. So far I had associated Casa-
blanca with Africa only, or perhaps with the 
movie with Bogart and Bergman too.

It turned out that it was all the lions’ 
fault. It is they that had always misled me, 
those lions from the old Santiago’s dream, 
the ones he saw as a young sailor on the 
African shore. I remembered forever that 
the negro from Cienfuegos and Santiago 
were sailors, that they wanted to play the 
hand game and that it was precisely in 
Casablanca. But was it really in Africa? 
No! Because that Casablanca has always 
been a  Cuban village or town or some-
thing. Actually, it’s a part of Havana, just 
like the Regla district.

It’s a clear proof that a man can grow 
old but still learn. And that he can learn 
using a short book about an old fisherman. 
Fortunately, as a young boy the man man-
aged to digest it at school, and it didn’t 
make him sick. Quite the opposite, it en-
lightened him (one way or another) and 
took him to Cuba. First it took his mind 
and then his body too. This is why Hem-
ingway is close to my heart.
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inomani, którzy szerokim łukiem 
omijają widowiska opatrzone ban-
derolą SF, lekceważąc wcale pokaź-

ny nurt kina ze względu na jego rzekomą 
jarmarczność i artystyczną jałowość, mają 
teraz nie lada zgryz. Oto bowiem między-
narodowa federacja krytyków filmowych 
ogłosiła czwartą część przygód Szalonego 
Maksa najlepszym dziełem sztuki filmowej 

minionego sezonu. Całkiem zresztą słusz-
nie. Kto się zatem wstydził iść do kina, 
może teraz naprawić swój błąd w domo-
wym zaciszu, rozkoszując się edycją dvd, 
dostępną od 25 września. Staruszek Geor-
ge Miller wraca do źródeł kina: na pohybel 
wszelkim artystom spod znaku slow ciene-
ma przypominając, że kino to ożywione 
obrazy, a zatem przede wszystkim ruch. 
„Mad Max: Na Drodze Gniewu” to piękna 
halucynacja za ciężkie miliony dolarów – 
tak mogłaby wyglądać superprodukcja „Na 
srebrnym globie” gdyby Andrzej Żuław-
ski miał większy budżet i mniejszą wiarę 
w tekst swojego protoplasty. Wyobraźnia 
obu artystów jest podobnej skali. Szalony 
gitarzysta na masce ciężarówki jako szcze-
gólny rodzaj „napędu riffowego”, armia 
wojowników na giętkich tyczkach, ataku-
jąca uciekinierów, demoniczne postaci 
na szczudłach majaczące na horyzoncie, 
do tego jednoręka Charlize Theron i Tom 
Hardy jako tytułowy bohater w roli „worka 
z krwią”, który w porę buntuje się przeciw 
swemu przeznaczeniu. Zaiste, film Millera 
jest skuteczną transfuzją świeżej krwi do 
współczesnego kina. To arcydzieło o sy-
metrycznej strukturze (kino drogi w tę 
i z powrotem) wpisane jest w konwencję 
futurystycznej baśni o obaleniu satrapy,  
który swoją potęgę zbudował na regla-
mentacji wody pitnej. Woda jako towar 
– ten skandal, do którego przywykliśmy 

w kapitalistycznym świecie znalazł tu swo-
ją krytykę w ramach najwspanialszej an-
tyutopii w dziejach nowoczesnego kina. 
Ten film oszałamia jak pierwsze ruchome 
kadry braci Lumière ówczesną publikę. 
Będziecie zbierać swoje szczęki z podłogi. 
Marsz do sklepów po dvd!

EN

MAD MAX. NA DRODZE GNIEWU

Film-goers who give spectacular movies 
categorized as SF a wide berth, ignoring 
quite an impressive trend in the cinema 
due to its alleged trashiness and artis-
tic blandness, have quite a  headache 
now. Since the international federation of 
film critics suddenly announced that the 
fourth part of Max Rockatansky’s adven-
tures is the best piece of cinematic art of 
the past season. And rightly so. So who-
ever was ashamed of going to the cinema 
can now rectify their mistake in the priva-
cy of their homes and delight in the DVD 
edition available from 25 September. The 
old George Miller returns to the roots of 
the cinema – down with all those slow-cin-
ema artists – and reminds us that cinema 
means moving pictures and that it is pre-
cisely movement that is most important 
about it. Mad Max: Fury Road is a beau-
tiful hallucination that cost a good many 
of millions of dollars – this is how the su-
perproduction On the Silver Globe could 
look like if Andrzej Żuławski had had 
a bigger budget and less faith in the text 
of his precursor. The imagination of both 
artists reaches a similar scale. A mad gui-
tarist on the bonnet of a truck as a special 
kind of “riff drive”, an army of warriors on 
flexible poles attacking runaways, diabol-
ic figures on stilts looming on the horizon 
plus the one-handed Charlize Theron and 
Tom Hardy as the title hero in the role of 
a “blood bag”, who rebels against his des-
tiny just in time. Indeed, Miller’s film is an 
effective blood transfusion given to the 
contemporary cinema. This symmetri-
cally-structured masterpiece (a road film 
there and back again) follows the conven-
tion of a futuristic fairy tale about over-
throwing a tyrant who built his power on 
drinking water rationing. Water as a com-
modity: the scandal we got used to in the 
capitalist world is here criticized with 
the use of the most amazing anti-utopia 
in the history of contemporary cinema. 
The film is as stunning as the first moving 
frames of the Lumière brothers in their 
times. Your jaws will drop to the floor. Off 
you go to buy a DVD!
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MAD MAX: 
NA DRODZE GNIE WU 
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Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

FOT. MONIKA SZAŁEK
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DZIĘKI, 
LELAND
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amery zostały wyłączone, lampy po-
gasły. Odłożyłem swój mikrofon, ale 
wciąż siedziałem z Lelandem, 68-lat-

kiem o aparycji czarodzieja Merlina. Humor 
mu dopisywał. Zachwycał się tygodniowymi 
warsztatami dla basistów, jakie co roku od-
bywają się w niewielkim niemieckim Mark-
neukirchen, dzięki którym mogliśmy się spo-
tkać. Wspomniał, że o ile czas na to pozwala, 
przylatuje na nie każdego roku. W zeszłym 
nie mógł być – Phil Collins zwołał swój zespół 
i zarządził próby. Leland Sklar przez lata był 
basistą Collinsa, więc razem z innymi muzy-
kami zameldował się w sali prób, choć nie do 
końca wiedział po co. Phil nie planował żad-
nego tournée, żadnych koncertów, przecież 
w 2011 roku ogłosił, że przechodzi na zasłużo-
ną muzyczną emeryturę. A jednak skrzyknął 
swoich muzyków po raz kolejny. Może jeszcze 

chodziły mu po głowie jakieś koncerty? Może 
po prostu chciał sobie jeszcze raz przypo-
mnieć jak to jest stanąć za mikrofonem?

Ale na próbach się nie pojawiał. Zespół 
dzielnie ogrywał kolejne piosenki, a Phila nie 
było. Kiedy za którymś razem przyszedł, nie 
pamiętał tekstów piosenek. Nie chciało już 
mu się. Mówiąc o tym Leland popatrzył na 
mnie smutno i wspomniał: „poszedłem do 
niego i powiedziałem, żeby dał sobie spokój. 
Nie potrzebuje przecież pieniędzy, nie musi 
tego robić na siłę. On już po prostu nie miał do 
tego serca”.

To chyba najlepsza rada jaką można dać 
muzykowi czy artyście w ogóle. Odpuść, chło-
pie. Nie niszcz własnej legendy. 

I choć moją skrzynkę zalała już tegorocz-
na fala maili od wytwórni płytowych, że lada 
moment (pewnie przed świętami) na półkach 
sklepowych pojawią się kolejne, superniepo-
wtarzalne, limitowane edycje płyt Phila, tym 
razem z większą liczbą zdjęć, innym wybo-
rem piosenek, remasteringiem dokonanym 
pod okiem samego Collinsa, kroplą potu ar-
tysty i puklem sierści jego psa, to mnie to już 
nie kręci. Wolę wrócić na sprawdzony grunt, 
do wydanej w 1989 roku płyty „...But Serio-
usly”, na której Collins (w towarzystwie m.in. 
Lelanda Sklara) udowodnił, że pop nie musi 
być głupi, że może poruszać ważne problemy 
społeczne i skłaniać do zastanowienia, a jed-
nocześnie wpadać w ucho. To na tym albumie 
ukazał się słynny „Another Day in Paradise”, 
piosenka poświęcona problemowi bezdom-
ności. W „That's Just the Way It Is” Collins 
śpiewa z kolei o ówczesnej sytuacji w Irlandii 
Północnej. Ale najważniejsza z dzisiejszego 
punktu widzenia jest ballada „Colours” – po-
lecam samemu dowiedzieć się dlaczego.

Dziś Phil woli siedzieć w swoim szwajcar-
skim domu, rozkoszować się widokami, kto 
wie, może słuchając swoich starych nagrań. 
Zasłużył na to. Zszedł ze sceny wyprostowa-
ny, nie musiał organizować kilku „tryum-
falnych” powrotów, nie zszargał tego, na co 
pracował przez kilka dekad. 

Dzięki Leland, że na to nie pozwoliłeś.
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THANKS, LELAND

Cameras were switched off, lamps went out. 
I put mi microphone away, but I was still sitting 
with Leland, a 68-year-old man resembling 
Merlin the Wizard. He was in good mood, 
enthused about the week-long workshop for 
bassists organized every year in the small 
German town of Markneukirchen, thanks 
to which we could meet. He mentioned 

that he attended it every year provided that 
time permitted. Last year, he couldn’t come. 
Phil Collins called his band in and ordered 
rehearsals. Leland Sklar had been Collins’s 
bassist for years so, together with other mu-
sicians, he appeared in the rehearsal room, 
even though he didn’t actually know why. Phil 
wasn’t planning any tour or concerts; after all, 
he announced his music retirement in 2011. 
And yet he called his musicians together once 
again. Perhaps he was toying with the idea of 
some concerts? Or perhaps he simply wanted 
to experience the feeling he got standing be-
hind the microphone once again?

But he didn’t turn up at the rehearsals. The 
band was doing their job, perfecting their next 
songs, and yet Phil wasn’t coming. When he fi-
nally came one day, he didn’t remember the 
lyrics. He wasn’t interested any more. When 
he was telling me about it, Leland looked at 
me with sadness in his eyes and said: “I came 
to him and told him to leave it alone. After all, 
he doesn’t need the money, he doesn’t have to 
force himself to do it. His heart wasn’t simply 
in it any more.”

I guess it was the best piece of advice one 
can give to a musician or an artist in general. 
Let it go, man. Don’t ruin your own legend.

And even though my mailbox has al-
ready been flooded with this year’s messag-
es from record labels saying that the shelves 
will be any moment (probably before Christ-
mas) filled with next totally unique, limited 
editions of Phil’s albums, released this time 
with a bigger number of photographs, a dif-
ferent set of songs remastered under the 
tutelage of Collins himself, a drop of the 
artist’s sweat and a curl of his dog’s coat, it 
no longer turns me on. I’d rather return to 
the well-tried material, to ...But Seriously, 
which was released in 1989 and features 
Collins (among others, accompanied by Le-
land Sklar) proving that pop music doesn’t 
have to be silly, that it can tackle important 
social problems, provoke reflection and at 
the same time be catchy. This is the album 
that contains the famous “Another Day in 
Paradise”, a song devoted to the problem of 
homelessness. And in “That’s Just the Way 
It Is” Collins sings about the situation in 
Northern Ireland at that time. But it is the 
ballad “Colours” that remains the most im-
portant from today’s perspective. I recom-
mend that you find out why yourselves.

Today, Phil prefers to sit at his Swiss home 
and delight in beautiful views. Who knows, 
maybe he’s listening to his old songs too. He 
deserves that. He left the stage up straight, he 
didn’t have to organize several “triumphal” 
comebacks, he didn’t tarnish what he had 
been working on for several decades.

Thanks, Leland, for making that happen.
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Redaktor naczelny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, o tym 
pierwszym również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zostanie gwiazdą 
rocka, ale póki co śpiewa w chórze. 
Poza tym fan komiksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między nami.
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LELAND SKLAR PRZEZ LATA 
BYŁ BASISTĄ COLLINSA, WIĘC 
RAZEM Z INNYMI MUZYKAMI 

ZAMELDOWAŁ SIĘ W SALI PRÓB, 
CHOĆ NIE DO KOŃCA WIEDZIAŁ PO 
CO. PHIL NIE PLANOWAŁ ŻADNEGO 
TOURNÉE, ŻADNYCH KONCERTÓW, 
PRZECIEŻ W 2011 ROKU OGŁOSIŁ , 
ŻE PRZECHODZI NA ZASŁUŻONĄ 

MUZYCZNĄ EMERYTURĘ. 
A JEDNAK SKRZYKNĄŁ SWOICH 

MUZYKÓW PO RAZ KOLEJNY. 



FILIP SPRINGER, 13 PIĘTER, WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Filip Springer to dziś jeden z czołowych polskich reportażystów. 
Znają go czytelnicy „Gazety Wyborczej”, „Polityki” i  „New-
sweeka”. Jak dotąd zajmował się na pozór mało kontrowersyjnym 
tematem architektury, który w jego opisach zyskiwał nowy, żywy 
wymiar. I tak wbijał kij w mrowisko, ukazując ciemne strony dwu-
dziestopięciolecia wolności poprzez opowieści o polskim budow-
nictwie. Tak było przy poprzedniej książce, „Wanna z kolumnadą”, 
w której opisywał plagę „pastelozy” i innych metod „upiększania” 
przestrzeni miejskiej przez rozmaite organy gospodarki wolno-
rynkowej. W swojej nowej książce Springer nadal krąży wokół 
architektury i urbanizacji, ale temat estetyczny zastąpił mocno 
społecznym. Książka traktuje o problemie mieszkaniowym, który 
budzi emocje w każdym, a już na pewno każdym młodym Polaku. 
Czy zaciąganie kredytów hipotecznych jest jedynym sposobem na 
stworzenie sobie domu? I co to jest dom? Poprzez trzynaście histo-
rii swoich bohaterów autor pokazuje, jak różne – czasem drama-
tyczne, czasem groteskowe, a czasem smutnie banalne – są pró-
by zaspokojenia fundamentalnej potrzeby posiadania własnego 
miejsca do życia. Jak sam powiedział, przedstawione tu przykłady 
i tak celowo uśrednił, by uniknąć emocjonalnego tonu – a to w mó-
wieniu o tak ważkiej kwestii nie jest łatwe. Rozmawia z mieszkań-
cami kontenerów, studentami wynajmującymi stancje, młodymi 

KSIĄŻKI 

W CHMURACH
TEKST Sylwia Gutowska
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małżeństwami, które kupiły mieszkanie na przedmieściach i – co 
najciekawsze – z ludźmi stojącymi po drugiej stronie: dewelopera-
mi i ekspertami. Analizę popiera dokładnie zbadaną, analogiczną 
sytuacją Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to 
powstawały pierwsze próby rozwiązania problemu mieszkaniowe-
go w odradzającym się państwie. Nadzieję upatruje w ruchu TBS-

-owskim, dziś dość wykluczającym, jednak świetnie rozwijającym 
się na przykład w Stargardzie Szczecińskim. Springer nie stara się 
za wszelką cenę przekonywać do swoich poglądów, jednak daje 
do myślenia nad alternatywą wobec tego, co dziś większość z nas 
utożsamia z dorosłością – kredytem. Świetnie opracowany repor-
taż i bardzo dobra lektura.
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FILIP SPRINGER, 13 PIĘTER, CZARNE PUBLISHING HOUSE, 
WOŁOWIEC 2015

Filip Springer has become one of the leading Polish reporters. He is 
well-known among the readers of “Gazeta Wyborcza” , “Polityka” 
, and “Newsweek”. Until recently, he only dealt with the seemingly 
non-controversial topic of architecture, which in his descriptions 
gained new, more vivid, dimension. And so he would put a cat 
among the pigeons by telling stories about Polish architecture. 
Such was the case of the book “Wanna z kolumnadą” , in which he 
described the plague of pastel colours, and other methods of “gar-
nishing” public space by various free market entities. In his new 
book, Springer still evolves around architecture and urbanisation, 
but the issue of aesthetics has been replaced by strongly social one. 
The book describes housing problems that spark emotions in every-
one, and especially in young Polish people. Is mortgage really the 
only way to create a home? And what is home? Through thirteen 
stories he shows how different - sometimes dramatic, at other times 
grotesque, or sadly trivial - can the attempts of satisfying the fun-
damental need of having one’s own place to live be. As he says, the 
examples have been deliberately averaged out anyway in order to 
avoid an excessively emotional tone. Which isn’t easy, considering 
the weight of the discussed issue. He speaks to the inhabitants 
of containers, students who rent flats, young couples that have 
bought suburban apartments and - what’s the most interesting - 
people on the other side of the fence: developers and experts. The 
analysis is backed by a thoroughly researched, parallel situation 
of Poles in the Interwar period, when first attempts were made at 
solving the housing problem in the reborn country. He sees hope 
in the Social Housing Association (TBS), currently quite excluding 
but developing quite well in, for instance, Stargard Szczeciński. 
Springer doesn’t attempt to use his book as a mouthpiece but, 
rather, gives us something to think about in context of the alter-
native to what most of us consider as being adult - a mortgage. Ex-
tremely well-drawn reportage, and a good read.





K U L T U R A  /  C U L T U R E3 6 – 3 7

ZDJĘCIA Magdalena CzajkaTEKST Sylwia Gutowska

JEDNYM Z GOŚCI TEGOROCZNEGO LITERACKIEGO 
SOPOTU BYŁ FILIP SPRINGER. ROZMAWIALIŚMY 
TYDZIEŃ PO WYDANIU JEGO NOWEGO REPORTAŻU, 
„13 PIĘTER”, KTÓRY OPOWIADA O GŁODZIE 
MIESZKANIOWYM W DZISIEJSZEJ I DAWNEJ 
POLSCE. PYTANIE BRZMI: CZY ŻEBY MIESZKAĆ 
NA SWOIM, TRZEBA ZACIĄGAĆ KREDYT?

CHODZI    
O BRAK 
ALTERNATYWY



P R Z E D  Z O S T A N I E M  P I S A R Z E M . . .
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O „Wannie z kolumnadą” pisałeś, że tematy-
ka estetyki w przestrzeni publicznej nikogo 
nie obchodzi, bo ludzie mają ważniejsze pro-
blemy. Tym razem problem mieszkaniowy, 
który poruszasz, dotyczy wszystkich. Spo-
tkałeś się z pierwszymi reakcjami?
Reakcje są bardzo żywiołowe. Były już na 
etapie pisania – gdziekolwiek nie mówi-
łem, że piszę tę książkę albo że szukam 
bohaterów, czy tez gdy pojawiła się in-
formacja o stypendium Kapuścińskiego, 
która zawierała informację, o czym teraz 
piszę – wszędzie pojawiało się żywe zainte-
resowanie i chęć doradzenia mi, jak mam 

to zrobić. Nigdy nie miałem założenia, że 
ten temat nikogo nie interesuje, tak jak 
w przypadku „Wanny...” – nie nikogo, ale 
niewielu. No bo jeżeli kogoś nie dotyczy 
temat mieszkania, to znaczy, że go nie ma, 
czyli tym bardziej go dotyczy. A wszyscy 
inni, którzy muszą zaspokoić swoją potrze-
bę mieszkaniową, poza tymi, którzy mieli 
szczęście dostać lub wygrać, mają albo 
mieli problem z mieszkaniem.

Ta książka może komuś zaszkodzić? Nie 
dostawałeś pogróżek?
Nie, nie dostawałem. Miałem nieprzyjem-

ne sygnały z innych stron, ale o tym nie 
mogę mówić. Odpowiedź na to, czy nie 
miałem pogróżek, znajduje się w książce. 
Pani od dewelopera mówiąca, że można 
napisać o  nich cokolwiek, bo im to nie 
zaszkodzi, jest odpowiedzią na to, jak na 
tego typu publikacje reaguje, mówiąc „Ma-
trixem”, system.

Może spodziewają się, że mało osób to prze-
czyta. A jeśli nagle wszyscy przeczytają?
Oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby 
ta książka rozeszła się w jak największym 
zakresie, mówiąc językiem merkantylnym 
–  żeby się najlepiej sprzedała. Natomiast 
biorąc pod uwagę to, jakie to są nakłady, 
ilu ludzi w Polsce czyta i ilu ludzi w Polsce 
mieszka, myślę, że żaden deweloper nie 
może czuć się zagrożony książką o jakim-
kolwiek problemie.

Uważasz, że ludzie powinni wynajmować 
zamiast kupować? Twoi rozmówcy, eks-
perci, twierdzą, że dopiero za jakieś pięć lat 
ceny wynajmu będą na tyle niskie, że to się 
będzie opłacać.
Ja nie uważam, że ludzie powinni wynaj-
mować. Uważam, że ludzie powinni mieć 
wybór, czy chcą wynajmować, czy wziąć 
sobie kredyt. W tej chwili nie ma tego wy-
boru, ponieważ oni mogą albo wziąć kredyt, 
albo wynająć na warunkach, które destabi-
lizują życie. Nie jestem w stanie mówić, co 
kto powinien robić. Ja lubię wynajmować 
i będę wynajmował tak długo, jak będzie to 
możliwe. Natomiast jak ktoś ma potrzebę 
posiadania, nie uważam, że to źle. Źle jest 
wtedy, kiedy nie mamy możliwości spraw-
dzenia, co nam bardziej odpowiada. Jeżeli 
będziemy mieli wybór, to znaczy jeśli będzie 
w Polsce opcja wynajmu instytucjonalnego, 
to wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy 
Polacy wolą kupować, czy wynajmować.

Przeczytałam tę książkę wczoraj i przyśni-
ły mi się TBS-y.
Cieszę się. A dobrze się śniły, czy źle?

Właśnie tak, jak się kojarzą. One są bardzo 
stygmatyzujące.
Tak. One kojarzą się w  różny sposób. 
Ta stygmatyzacja pojawia się jako je-
den z pierwszych. Nie są stygmatyzują-
ce w  Stargardzie Szczecińskim, gdzie 
TBS jest jedną z największych instytucji 
udostępniających mieszkania na różnych 
zasadach. Jeżeli TBS-ów byłoby tyle, ile 

Dalszą część wywiadu przeczytajcie na 
www.anywhere.pl



było zapisane w programie budownictwa 
społecznego, w Nowym Ładzie Mieszka-
niowym czy w tym wcześniejszym „Me-
moriale mieszkaniowym”, to TBS-y, czyli 
tanie czynszówki, nie byłyby stygmatyzu-
jące, bo mieszkałaby w nich połowa spo-
łeczeństwa. Takie były założenia. Połowy 
społeczeństwa nie da się stygmatyzować. 
Drugi problem z TBS-ami jest taki, że jak 
pracowałem w  mediach w  Poznaniu, to 
TBS kojarzył się z poznańskim piekiełkiem 
i korupcją. To były takie spółki miejskie, 
w których były synekury, jakieś mieszane, 
nie do końca jasne interesy z działkami, 
z udostępnianiem innym mieszkań – ja-
kiś taki smrodek zawsze był wokół tego. 
Oczywiście to, że TBS-y dzisiaj nie działa-
ją dobrze, bo jest ich za mało, bo było na 
nie za mało pieniędzy (teraz znowelizowa-
no ustawę, która pozwala wykupowanie 
mieszkań z TBS-ów, co jest idiotyczne), 
powoduje, że to nie jest rozwiązanie, które 
dzisiaj działa prawidłowo. Sama idea nato-
miast była bardzo dobra.

I ta idea będzie się kończyć.
Tego nie wiem. Na pewno nie będzie się roz-
wijać, a czy się będzie kończyć?

Od jakiegoś czasu w Stargardzie TBS nie 
buduje nowych mieszkań.
Nie ma kredytów. Jeśli prezydent podpisze 
ustawę o kredytach preferencyjnych z BG-
K-u dla TBS-ów, to będą budować. Zresztą 
Stargard szuka nowych rozwiązań, o czym 
nie do końca jest w książce, bo to jest jesz-
cze w powijakach. TBS stargardzki szuka 
rozwiązań możliwości sfinansowania ta-
nich czynszówek, bo przecież innego in-
strumentu niż tanie kredyty BGK-u jeszcze 
nie znalazł, ale fakt, że szuka, jest dobry. 
Szczecin również szuka, więc jest jakaś 
nadzieja, że może nie w gigantycznej skali, 
ale zaczną budować. Nie powiedziałbym, 
że ruch TBS-owski się będzie kończył. Py-
tanie, czy będzie się rozwijał i jak bardzo.

Jak myślisz, skąd bierze się w Polakach ko-
nieczność posiadania własnego mieszkania?
Przede wszystkim, patrząc tylko na współ-
czesne kryteria, uważam, że nie ma alter-
natywy. Jeżeli ktoś planuje mieć dziecko 
i chce mieć spokój z mieszkaniem, to lepiej 
mu wziąć kredyt, bo mimo zagrożenia, któ-
re ten kredyt powoduje, ma stabilną sytu-
ację i spokój, że nikt go z tego miejsca nie 
wyrzuci. Ma poczucie, że to jest jego i ma 

wpływ na to mieszkanie, bo je sobie kupił. 
Są jeszcze kwestie historyczne. Bardzo 
wielu moich rozmówców mówiło o tym, że 
mieszkanie własnościowe jest taką ema-
nacją zamiłowania Polaków do własności, 
tego, że nie udało się skolekty wizować 
wsi, itd. Ma znaczenie historyczne o tyle, 
że komunizm był zaprzeczeniem własno-
ści, w związku z czym to wahadło musiało 
polecieć w drugą stronę, tak jak w wielu in-
nych kwestiach. To jest splot bardzo wielu 
wydarzeń. Ja uważam, że dzisiaj mówienie 
„kochamy tę własność” jest nieuprawnione 
do momentu, w którym nie będzie alterna-
tywy. Jeśli będzie alternatywa i nadal wszy-
scy Polacy będą chcieli brać te kredyty, to 
to odszczekam.

Myślisz, że kiedy się tak stanie?
Myślę, że w najbliższej perspektywie nie. 
Może za 20-30 lat. Ale w takiej perspek-
tywie, która dotyczy mnie, bo ta książka 
powstała z osobistych pobudek – mam 33 
lata i  też mnie dotyczy problem miesz-
kaniowy – w takiej perspekty wie ta sy-
tuacja jakoś szczególnie się nie zmieni. 
Może częściowo, ale nie diametralnie 
i systemowo.

Ten problem dotyczy wszystkich. Mówiłeś, 
że dziennikarze sami opowiadali ci swoje 
historie mieszkaniowe.
Tak, tylko że ma się etapy w życiu, kiedy ten 
problem dotyczy bardziej. Jak się jest mło-
dym, to chce się usystematyzować sobie tę 
kwestię.

Skąd w ogóle wpadłeś na to, żeby pod tym 
kątem zainteresować się 20-leciem mię-
dzywojennym?
Czytałem teksty związane z architektu-
rą 20-lecia, bo mnie ten temat interesu-
je – nie żebym miał pisać o tym osobną 
książkę, ale po prostu ciekawi mnie to. In-
teresowałem się historią Żoliborza, który 
bardzo lubię i doceniam jego architekturę. 
Pojawiały się tam takie fragmenty. Czyta-
łem teksty Heleny Syrkusowej o Rakowcu, 
kiedy pisałem książkę o Hansenach. Ra-
kowiec przed wojną też był zabudowany 
przez Warszawską Spółdzielnię Mieszka-
niową. Wszystkie te elemenciki sprowadzały 
mnie do tekstów Toeplitza i Tołwińskiego 
i tak na nich trafiłem. Oczywiście miałem 
świadomość ich istnienia, ale jakoś niespe-
cjalnie mnie oni zajmowali do momentu, 
w którym połapałem się, że to spina się 
w jakąś całość – że problem mieszkaniowy 
dotyczy też 20-lecia, a w 20-leciu byli tacy 
ludzie, i z zainteresowaniem zacząłem czy-
tać te teksty, odkrywając walor aktualno-
ści w tekstach sprzed stu lat.
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BARDZO WIELU MOICH ROZMÓWCÓW MÓWIŁO O TYM, 
ŻE MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE JEST TAKĄ EMANACJĄ 
ZAMIŁOWANIA POLAKÓW DO WŁASNOŚCI, TEGO, ŻE NIE UDAŁO 
SIĘ SKOLEKTYWIZOWAĆ WSI, ITD. MA ZNACZENIE HISTORYCZNE 
O TYLE, ŻE KOMUNIZM BYŁ ZAPRZECZENIEM WŁASNOŚCI, 
W ZWIĄZKU Z CZYM TO WAHADŁO MUSIAŁO POLECIEĆ 
W DRUGĄ STRONĘ, TAK JAK W WIELU INNYCH KWESTIACH.
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Teraz niektóre środowiska okrzykną cię le-
wakiem.
Nie uważam, żeby w tym sformułowaniu było 
coś złego. Ja nigdy nie ukrywałem, że mam 
serce po lewej stronie. Nie nawołuję do tego, 
żebyśmy wrócili do gospodarki centralnie 
planowanej, mam świadomość, że rozwią-
zania, które wskazuję jako bez wątpienia po-
zytywne, oznaczają większy udział państwa 
w życiu obywateli, co jest utożsamiane z ide-
ologią lewicową. Trudno. Właściwie byłoby 
dziwne, gdyby ktoś tego nie zrobił. 
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IT IS ABOUT LACK OF 
ALTERNATIVE

FILIP SPRINGER WAS ONE OF THE GUESTS 
OF THIS YEAR’S LITERATURE FESTIVAL 
LITERACKI SOPOT. WE TALKED ONE WEEK 
AFTER THE PUBLICATION OF HIS NEW 
REPORTAGE 13 PIĘTER, WHICH DISCUSSES 
HOUSING SHORTAGE IN TODAY’S AND 
FORMER POLAND. THE QUESTION IS: DOES 
ONE HAVE TO TAKE OUT A LOAN IN ORDER 
TO LIVE IN THEIR OWN HOME?

You wrote in Wanna z kolumnadą that no-
body cares about the subject of aesthetics in 
the public sphere because people have more 
important problems. This time, the housing 
problem you tackle concerns everyone. Have 
you already met with first reactions?
There are quite violent reactions. I met with 
them already when I was writing. Whenever 
I said that I was writing the book or that I was 
looking for heroes, or when the information 
about Ryszard Kapuściński scholarship ap-
peared, which contained also information 
about what I was writing, it always aroused 
intense interest and willingness to tell me 
how I should do it. I’ve never assumed that 
the subject doesn’t interest anyone, like in the 
case of Wanna..., I knew that it might interest 
only a few. Because if the subject doesn’t con-
cern someone, it means he doesn’t have a flat, 
which in turn proves that it does actually 
concern him. And all those who have to meet 
their housing needs (apart from those who 
were lucky enough to be given or win a flat), 
have or had a housing problem.

Can this book damage someone’s interests? 
Have you received any threats?
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NIE NAWOŁUJĘ DO 
TEGO, ŻEBYŚMY 

WRÓCILI DO 
GOSPODARKI 
CENTRALNIE 

PLANOWANEJ, MAM 
ŚWIADOMOŚĆ, ŻE 

ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE WSKAZUJĘ 

JAKO BEZ WĄTPIENIA 
POZYTYWNE, 

OZNACZAJĄ WIĘKSZY 
UDZIAŁ PAŃSTWA 

W ŻYCIU OBYWATELI, 
CO JEST UTOŻSAMIANE 

Z IDEOLOGIĄ LEWICOWĄ. 



No, I haven’t. I’ve received unpleasant signals 
from different sides, but I can’t talk about 
it. The answer to the question whether I’ve 
received threats can be found in the book. 
A  lady from the development company 
saying that one can write anything about 
them because it won’t hurt them anyways 
is the answer to how the “system” reacts to 
such publications.

Perhaps they think few would read that. And 
if suddenly everyone does?
I’d obviously really want the book to reach an 
audience as wide as possible or – to use the 
mercantile language – to sell well. But taking 
into account how many copies are sold, how 
many people read and how many live in Poland, 
I think that no developer might actually feel at 
risk because of a book about any problem.

Do you think that people should rent flats 
instead of buying them? The people you 
talked to, experts, claim that rental charges 
will be small enough for it to pay off only in 
a five years’ time.
I don’t think that people should rent flats. 
I think that people should have a choice wheth-
er they want to rent them or take out a loan. At 
present, they have no choice like that because 
they can either take out a loan or rent a flat on 
terms that would destabilize their lives. I’m 
not in a position to say what people should do. 
I like to rent my flat, and I will rent it as long as 
it’s possible. But if someone has a need to own 
one, I don’t think it’s bad. It’s bad when you 
don’t actually have a chance to check what 
suits you better. If we get the choice, that is if 
we are given the option of institutional rental 
in Poland, we will be able to say whether Poles 
prefer buying or renting.

I read the book yesterday and had a dream 
about Social Housing Associations.
Nice to hear that. And was it a good or a bad 
dream?

It showed them in such a way as most peo-
ple see them. They are very stigmatizing.
Yes, they are. They carry various connota-
tions. And stigmatization is one of the first 
ones. They’re not stigmatizing in Stargard 
Szczeciński, where SHA is one of the biggest 
institutions that makes flats available to peo-
ple on various terms. If there were as many 
SHAs as specified in the social housing pro-
gramme, in the New Housing Deal or in the 
earlier Housing Memorandum, SHAs, which 
are cheap tenements, wouldn’t be stigmatiz-
ing because a half of the society would live 
in them. Those were the principles. You can’t 
stigmatize a half of the society. The second 
problem with SHAs is that when I was working 

for the media in Poznan, SHAs were associat-
ed with local squabbles and corruption. They 
were a kind of municipal companies with sine-
cures and mixed, not necessarily honest busi-
nesses with plots of land and flats rendered 
available to others on strange terms. There 
was always something fishy about them. The 
fact that SHAs don’t work well because there 
is too few of them, because there was too little 
money for them (and now they’ve amended 
the law that makes it possible to buy flats back 
from SHAs, which is idiocy) obviously results 
in the fact that it’s not a solution that works to-
day. But the idea itself was very good.

And the idea is going to end.
I don’t know that. It surely won’t develop, but 
will it end?

The SHA in Stargard hasn’t built new flats 
for some time.
There are no loans. If the president signs 
the law on promotional loans for SHAs from 
Bank Gospodarstwa Krajowego, they will 
build new flats. Besides, Stargard is look-
ing for new solutions, which isn’t fully men-
tioned in the book because it’s still in its 
infancy. The SHA in Stargard is looking for 
new ways to fund cheap tenements because 
it hasn’t found a different instrument than 
cheap loans from BGK yet. But it’s good that 
it’s looking for something. Szczecin is look-
ing too, so there’s actually hope, perhaps 
not a deep one, that they will start building. 
I wouldn’t say that the SHA movement is 
over. The question is whether it will develop 
and to what extent.

Where does the Poles’ necessity of having 
their own flats come from?
To look at present-day criteria, I think that 
the most important thing is that there’s no 
alternative. If someone plans to have a child 
and wants to have the flat off their head, it’s 
better to take out a loan for them because, in 
spite of the risks the loan would create, they 
will have a stable situation and certainty 
that no one will throw them out of the place. 
They will feel that it’s theirs and that they 
have influence on the flat because they’ve 
bought it for themselves. There are also his-
torical issues. Many of my interlocutors said 
that owner-occupied flats are a reflection of 
Poles’ love to ownership, the fact that their 
village wasn’t collectivized and so on. It is 
also historically important that commu-
nism was in complete contradiction with 
ownership, which is why the pendulum had 
to swing to the other side, just like it did in 
many other spheres. It’s a combination of 
many events. I think that saying “we love 
this ownership” today is unauthorized as 

For the rest of the interview see: www.anywhere.pl

long as there’s no alternative. And if there 
appears an alternative and all Poles still 
want to get loans, I’ll take it all back.

When do you think it will happen?
I think it won’t happen in the nearest future. 
Perhaps in 20-30 years. But the situation 
won’t change substantially in the future 
I’m interested in. I’m saying that because 
the book was written out of my personal 
motives – I’m 33 years old and the housing 
problem concerns me too. Perhaps it will 
change partially but not dramatically and 
systematically.

The problem concerns all of us. You said 
that journalists told you their housing sto-
ries on their own initiative.
Yes, but there are stages in our lives when 
the problem concerns some of us more than 
others. When you are young, you want to put 
those affairs in order.

How did you come up with the idea to look 
at the problem with reference to the inter-
war period?
I was reading texts connected with the archi-
tecture of the interwar period because I’m 
interested in the topic; not that I would like to 
write a separate book about it, but it’s simply of 
great interest to me. I was interested in the his-
tory of Żoliborz. I like it a lot and appreciate its 
architecture. Such fragments appeared there. 
I was reading Helena Syrkusowa’s texts about 
Rakowiec when I was writing a book about the 
Hansen family. Rakowiec was built by the War-
saw Housing Cooperative before the war too. 
All those elements led me to texts written by 
Toeplitz and Tołwiński, and that’s how I found 
them. I was obviously aware of their existence, 
but they didn’t particularly absorb me until I un-
derstood that it makes a coherent whole and 
that the housing problem concerned the inter-
war period as well, that there were people like 
that in the interwar period. And I started read-
ing those texts with curiosity, discovering the 
relevance of texts written a hundred years ago.

Some circles will call you a lefty now.
I don’t think there’s something wrong about the 
expression. I’ve never denied that my heart is 
at the left side. I don’t urge anyone to return to 
centrally planned economy; I’m aware of the 
fact that the solutions I consider positive would 
mean that the state would have to participate in 
the citizens’ life more actively, which is equated 
with the leftist ideology. Tough. It would be actu-
ally strange if no one did it.

C H O D Z I  O  B R A K  A L T E R N A T Y W Y



PAŹDZIERNIK W GDAŃSKIM TEATRZE SZEKSPIROWSKIM 
MINIE POD ZNAKIEM KULTURY GRUZIŃSKIEJ. 
TO WSPANIAŁA OKAZJA BY ZAPOZNAĆ SIĘ BLIŻEJ 
Z WIELOWYMIAROWYM CHARAKTEREM I KONTRASTAMI 
KRYJĄCYMI SIĘ W TYM FASCYNUJĄCYM KRAJU.

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Kajetan Kusina
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ruzja będzie gościć w Gdańskim Te-
atrze Szekspirowskim od dziewiątego 
do szesnastego października. Tydzień 

Gruziński organizowany jest w ramach stałe-
go cyklu GTS – Teatry Europy, nad którym 
patronat sprawuje Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W ciągu tego tygodnia 

zapoznać się będzie można oczywiście z wy-
bitnymi przedstawicielami gruzińskiego te-
atru. Zaprezentowane zostaną m.in. „Trojan-
ki” Eurypidesa z Royal District Theatre, czy 
Czechowowska „Dama z pieskiem” z Kote 
Marjanishvili State Drama Theatre. Oprócz 
spektakli organizatorzy przygotowali dla nas 

także bardziej egzotyczne atrakcje. Jedną 
z nich będą spotkania ze śpiewem polifonicz-
nym, w wykonywaniu chóru męskiego. To 
jeden z najważniejszych gruzińskich feno-
menów kulturowych wpisany na Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO. Polscy melomani będą 

GRUZJA 
W TEATRZE

G



Bilety na wszystkie wydarzenia można nabyć 
online na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.pl 
lub bezpośrednio w kasie GTS, ul. Wojciecha Bogu-
sławskiego 1 w Gdańsku.

więc w programie nie mogło zabraknąć miej-
sca dla rozkoszy smakowych. Tydzień za-
kończy się wieczorem gruzińskim, czyli live 
cookingiem, degustacją tradycyjnych potraw 
oraz wina, którego sposób produkcji także zo-
stał wpisany na listę UNESCO. 
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GEORGIA IN THEATRE

OCTOBER IN THE GDANSK SHAKESPEARE 
THEATRE WILL BE MARKED BY 
GEORGIAN CULTURE. IT IS A PERFECT 
CHANCE TO LEARN MORE ABOUT THE 
MULTIDIMENSIONAL CHARACTER AND 
CONTRASTS HIDDEN IN THIS FASCINATING 
COUNTRY.

Georgia will stay at the Gdansk Shakespeare 
Theatre (GTS) from the ninth to sixteenth of 
October. The Georgian Week is organized 
as part of the cycle Theatres of Europe, The 
Georgian Week is organized as part of the 
cycle European Theatres, a regular series 
of events held in GTS under the patronage 
of the Minister of Culture and Nation-
al Heritage. The week is of course a chance 
to familiarize ourselves with outstanding 
representatives of Georgian theatre. We 
will see for example: The Trojan Women of 
Troy by Euripides from Royal District The-
atre and Lady with a Dog by Chekhov from 

Kote Marjanishvili State Drama Theatre. 
Apart from performances, the organizers 
have prepared a bit more exotic attractions, 
for instance meetings with polyphonic sing-
ing by a male-voiced choir. Included on the 
UNESCO Intangible Cultural Heritage List, 
it is one of the most important elements of 
Georgian culture. Polish music lovers will 
hear its sounds thanks to performances giv-
en by two highly regarded bands: Mdzlevari 
and Rustavi. The music part of the Georgian 
Week will also include more contemporary 
genres, for example a concert of electro mu-
sic played by Nika Machaidze (NIKAKOI), 
a Georgian film director and musician, and 
Natalie Beridze (TBA). New Collective group, 
on the other hand, plans to realize three vari-
ous undertakings in Gdansk: a performance, 
an exhibition and a DJ concert.

The Georgian Week means also meet-
ings with Georgian cinema, that is screen-
ings of outstanding films selected with the 
help of the Georgian National Film Center, 
as well as an exhibition organized in co-
operation with the Georgian National Mu-
seum, meetings with artists, debates and 
many other events. Georgia is a country 
whose culture cherishes a strong tradition 
of feasting, which is why the programme 
had to include delights to the palate. The 
week will end with a Georgian evening with 
live cooking and tasting of traditional dish-
es and wine, which production process was 
also inscribed on the UNESCO list. 

mogli się z nim zapoznać dzięki występom 
cenionych zespołów Mdzlevari i  Rusta-
vi. W muzycznej części znajdzie się także 
miejsce dla bardziej współczesnych form, 
między innymi koncertu muzyki elektro 
w wykonaniu Nika Machaidze (NIKAKOI) 
– gruzińskiego reżysera filmowego i mu-
zyka oraz Natalie Beridze (TBA) Natomiast 
grupa New Collective planuje zrealizować 
w Gdańsku aż trzy różne projekty: perfor-
mens, wystawę i koncert DJ-ski.

Podczas Tygodnia Gruzińskiego znajdzie 
się także czas na spotkania z ichniejszym 
kinem. Zobaczymy wybitne filmy, wybrane 
z pomocą Georgian National Film Center. 
Do tego dochodzi wystawa organizowana we 
współpracy z Muzeum Narodowym Gruzji, 
spotkania z artystami, debaty i wiele innych 
wydarzeń. Gruzja to kraj, którego kultura 
mocno związana jest z tradycją ucztowania, 

G R U Z J A  W  T E T R Z E

Tickets for all events are available on www.bile-
ty.teatrszekspirowski.pl or directly in the GTS 
ticket office at 1 Wojciecha Bogusławskiego 
street in Gdansk.



KOMPLET SYMFONII 
BEETHOVENA 
W WYKONANIU PFK SOPOT

ZDJĘCIA Edyta RembałaTEKST Zuzanna Rogalska

W SIERPNIU TEGO ROKU POLSKA FILHARMONIA KAMERALNA 
SOPOT UKOŃCZYŁA REJESTROWANIE NAJNOWSZEGO 
WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO. NAGRANIE IX SYMFONII LUDWIGA 
VAN BEETHOVENA WIEŃCZY SERIĘ „TACET’S BEETHOVEN 
SYMPHONIES” – UNIKATOWĄ KOLEKCJĘ WSZYSTKICH 
SYMFONII WYBITNEGO KLASYKA WIEDEŃSKIEGO.
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otychczasowe nagrania Orkiestry 
Polskiej Filharmonii Kameralnej So-
pot pod batutą Wojciecha Rajskiego 

zostały zarejestrowane w latach 2006-2010. 
W lipcu i sierpniu tego roku, dzięki wspar-
ciu Mecenasa PFK Sopot Grupy ENERGA, 
zrealizowano nagranie ostatniej, IX Sym-
fonii. Płyta, jak każda z serii, nagrana jest 
specjalną, wielokanałową techniką, co 
sprawia, że dźwięk jest bogaty, a słuchacz 
odnosi wrażenie bycia otoczonym przez 
grającą orkiestrę.

IX Symfonia Beethowena to utwór napisa-
ny z wielkim rozmachem, jej zarejestrowanie 
było więc równie wielkim przedsięwzię-
ciem. Na miejsce nagrań wybrano Kościół 
św. Jana w Gdańsku. We wnętrzu świątyni, 
oprócz poszerzonego składu Orkiestry PFK 

D

Nagrania IX Symfonii w Centrum św. Jana
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pracy Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot. Promocja płyty planowana jest na 
koniec listopada.
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BEETHOVEN’S SYMPHONIES BY 
PCP SOPOT

THE POLISH CHAMBER PHILHARMONIC 
ORCHESTRA SOPOT FINISHED 
RECORDING ITS LATEST MUSIC 
PUBLICATION THIS YEAR IN AUGUST. 
RECORDING THE SYMPHONY NO. 9 
BY BEETHOVEN CROWNS THE SERIES 
“TACET’S BEETHOVEN SYMPHONIES”, 
A UNIQUE COLLECTION OF ALL 
SYMPHONIES COMPOSED BY THE 
OUTSTANDING VIENNESE CLASSIC.

MECENAS PFK SOPOT

IX SYMFONIA D-MOLL 
OP.125 BYŁA PIERWSZĄ 
W HISTORII SYMFONIĄ 

WOKALNO-INSTRUMENTALNĄ 
Z UDZIAŁEM GŁOSU 

LUDZKIEGO. POCZĄTKOWO 
MIAŁA TAK WIELU 

ZWOLENNIKÓW, JAK 
PRZECIWNIKÓW, ALE 

DZISIAJ UCHODZI ZA JEDNĄ 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

KOMPOZYCJI WSZECHCZASÓW.

Sopot, gościł również Polski Chór Kameral-
ny Schola Cantorum Gedanesis z Janem Łu-
kaszewskim na czele, a także soliści: Bomi 
Lee – sopran, Agnieszka Rehlis – mezzoso-
pran, Krystian Krzeszowiak – tenor i Tarek 
Nazmi – baryton.

IX Symfonia d-moll op.125 była pierwszą 
w historii symfonią wokalno-instrumental-
ną z udziałem głosu ludzkiego. Początkowo 
miała tak wielu zwolenników, jak przeciw-
ników, ale dzisiaj uchodzi za jedną z naj-
ważniejszych kompozycji wszechczasów. 
Jest jednocześnie jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych utworów muzyki kla-
sycznej, a wszystko dzięki finałowej kan-
tacie do słów „Ody do radości” Friedricha 
von Schillera, której aranżacja stanowi 
dziś hymn Unii Europejskiej.

Wobec tak doniosłego materiału tym 
bardziej niecierpliwie czekamy na efekty 

The former albums of the Polish Chamber 
Philharmonic Orchestra Sopot conducted 
by Wojciech Rajski were recorded between 
2006 and 2010. The last of the symphonies, 
the Symphony no. 9 was recorded this year 
in July and August owing to ENERGA Group, 
the Patron of PCP Sopot. Just like any album 
from the series, it was recorded with the use 
of a special multichannel technique, thanks 
to which the sound is particularly deep and 
the listeners have the impression that they 
are surrounded by the orchestra.

Beethoven’s Symphony no. 9 was writ-
ten with a great flourish, which is why it was 
equally challenging to record the piece. The 
orchestra recorded the symphony in St. John’s 
Church in Gdansk. Apart from the Orchestra 
of PCP Sopot with an expanded number of 
musicians, the Polish Chamber Choir Schola 
Cantorum Gedanesis led by Jan Łukaszewski 
and the following soloists were involved in the 
work: Bomi Lee – soprano, Agnieszka Rehlis – 
mezzo-soprano, Krystian Krzeszowiak – ten-
or and Tarek Nazmi – baritone.

The Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 
was the first vocal and instrumental sympho-
ny with the use of human voice in history. 
Initially, it had as many supporters as oppo-
nents, but it is currently considered one of 
the most important compositions of all time. 
It is at the same time one of the most recog-
nizable pieces of classical music, everything 
thanks to its finale cantata to the words of 
“Ode to Joy” by Friedrich Schiller, whose ar-
rangement has been chosen as the Anthem of 
the European Union.

In view of such a momentous material, we 
all the more so look forward to hearing the ef-
fects of works undertaken by the Polish Cham-
ber Philharmonic Sopot. The promotion of the 
album is planned for the end of November.Nagrania IX Symfonii w Centrum św. Jana

Soliści: Tareq Nazmi - baryton i Krystian Krzeszowiak - tenor
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MISTRZOWSKI SEZON 
NA JUBILEUSZ
JAK TO W ŻYCIU BYWA, WSZYSTKO DOBIEGA KOŃCA . SKOŃCZYŁY SIĘ 
TAKŻE WAKACJE , ALE POWODÓW DO PŁACZU NIE MA , SZCZEGÓLNIE , 
JEŚLI JEST SIĘ MELOMANEM. POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA 
IM. F. CHOPINA W GDAŃSKU OTWORZYŁA NOWY, WYJĄTKOWY, 
BO JUBILEUSZOWY SEZON ARTYSTYCZNY 2015/2016 !

rzesień 2015 roku jest dla PFB mie-
siącem o ogromnym znaczeniu 
– dokładnie siedemdziesiąt lat 

wcześniej odbył się inauguracyjny koncert or-
kiestry, która stanowiła podwaliny dla Filhar-
monii, której działalność możemy podziwiać 
dzisiaj. Taki jubileusz nie może przejść bez 
echa, dlatego rozpoczynający się właśnie se-
zon artystyczny będzie jeszcze lepszy, jeszcze 
ciekawszy i jeszcze bardziej nadzwyczajny, 
niż można by się spodziewać.

W ramach obchodów jubileuszu siedem-
dziesięciolecia odbędą się aż trzy koncerty 
nadzwyczajne pt. „Gościnnie na jubileusz”, 
będące zapowiedzią całego sezonu artystycz-
nego 2015/2016. Pierwszy z nich będzie miał 
miejsce już 29 września, wtedy właśnie na 
scenie na Ołowiance odbędzie się „Wieczór 
z mistrzem BBC”. Orkiestrę PFB poprowadzi 
David Hill – angielski dyrygent związany 
z The BBC Singers, grupą, która od 80 już lat 
zapewniała wspaniałą oprawę muzyczną na 

najbardziej doniosłych wydarzeniach w Wiel-
kiej Brytanii (m.in. na pogrzebie Diany, księż-
nej Walii). Usłyszeć będzie można inspirowa-
ny brytyjskim folkiem utwór „Fantasia on 
Greensleaves” Ralpha Vaughana Williamsa, 
który według krytyków wielokrotnie przerósł 
oryginał i w którym wyraźnie można usłyszeć 
angielską duszę. Tego samego wieczoru w sali 
koncertowej PFB dźwięki dedykowanego Ro-
bertowi Brodackiemu. Koncertu na organy 
i orkiestrę symfoniczną, którego kompozy-
torem jest inspirujący się muzyką blueso-
wą i jazzową Mons Leidvin Takle. Koncert 
z udziałem autora dzieła będzie światowym 
prawykonaniem kompozycji. Warto dodać, 
że w koncercie wezmą także udział laureaci 
IX Międzynarodowego Konkursu Muzyki Or-
ganowej im. J. P. Sweelincka.

Drugi koncert nadzwyczajny odbędzie się 
1 października. W Sali koncertowej na Oło-
wiance swój repertuar zaprezentuje Shanghai 
Symphony Orchestra, która, oprócz rodzime-

go repertuaru, wykona Uwerturę Koncertową 
Piotra Czajkowskiego. To kompozycja cieszą-
cą się szczególną popularnością za Oceanem. 
Utwór ten jest bowiem często wykonywany 
z okazji amerykańskiego Święta Niepodległo-
ści. Tym razem jednak ubarwi obchody gdań-
skiego jubileuszu.

Rosyjski kompozytor będzie bohaterem 
wydarzenia, które odbędzie się na Ołowiance 
3 października. W ramach trzeciego koncertu 
nadzwyczajnego będziemy gościć tym razem 
artystów z Polski – na scenie wystąpi Polska 
Orkiestra Sinfonia Iuventus, którą kierował 
będzie dyrygent Sebastian Perłowski. Tego 
wieczoru melomani, którzy pojawią się na 
sali koncertowej PFB będą mogli usłyszeć trzy 
znakomite kompozycje Czajkowskiego: Ka-
prys Włoski op. 45, Wariacje rococo na wio-
lonczelę i orkiestrę oraz IV Symfonię f-moll 
op. 36. Ostatni z nich zasłużenie nazywany 
jest „Symfonią Fantastyczną”, o czym będzie 
się można przekonać na koncercie, który 
z pewnością również będzie rewelacyjny.

Koncerty nadzwyczajne to tylko wstęp 
do obchodów jubileuszu Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej. Jeszcze w październiku rozpo-
czyna się także rocznicowa, dziesiąta edycja 
Gdańskiej Jesieni Pianistycznej, najwięk-
szego tego typu festiwalu na Pomorzu, który 
w tym roku będzie odbywał się pod znakiem 
Międzynarodowego Konkursu Pianistyczne-
go im. F. Chopina. W jubileuszowej edycji we-
zmą udział laureaci tego słynnego na całym 
świecie wydarzenia. I tutaj PFB otrzymała od 
losu bardzo miły prezent: Polskę w tegorocz-
nym festiwalowym konkursie reprezentował 
będzie gdańszczanin, Piotr Pawlak. W ra-
mach festiwalu odbędą się kolejne koncerty 
nadzwyczajne, a w obu z nich weźmie udział 

W
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Orkiestra PFB, kolejno pod batutą Ernsta van 
Tiela – jej Dyrektora Artystycznego oraz Ta-
deusza Strugały.

Z okazji tak pięknej rocznicy Polska Fil-
harmonia Bałtycka postanowiła nieco za-
szaleć i... trochę zamieszać. 15 października 
odbędzie się pierwszy koncert z cyklu „Ma-
estro... nie tylko skrzypiec”, w ramach któ-
rego najlepsi soliści wystąpią z Orkiestą PFB, 
wykonując partie solowe oraz... wcielając się 
w rolę dyrygentów! W połowie października 
w sali koncertowej na Ołowiance usłyszymy 
Piotra Pławnera (skrzypce) oraz Izabelę Klim 
(wiolonczela) wraz z Orkiestrą PFB w Serena-
dzie D-dur W.A. Mozarta KV 204, Koncercie 
skrzypcowym d-moll F. Mendelssohna oraz 
Koncercie na skrzypce, wiolonczelę i orkie-
strę d-moll G. Dionizettiego.

Spoglądając na program jubileuszowego 
sezonu, trzeba przyznać, że Filharmonia Bał-
tycka zaprosiła do współpracy najlepszych ar-
tystów z Polski i zagranicy i pierwsze koncerty 
to dopiero zapowiedź atrakcji, które przygoto-
wała dla melomanów. Pozostaje zatem życzyć 
gdańskim filharmonikom kolejnych lat suk-
cesów i śledzić na bieżąco program Filharmo-
nii Bałtyckiej, w którym nie zabraknie w tym 
sezonie ciekawych propozycji.

EN

MASTERLY SEASON FOR 
JUBILEE

AS ALWAYS HAPPENS, EVERYTHING 
COMES TO AN END. HOLIDAYS HAVE ENDED 
TOO, BUT THERE IS NO REASON TO CRY, 
ESPECIALLY IF YOU ARE A MUSIC LOVER. 
THE POLISH BALTIC FREDERIC CHOPIN 
PHILHARMONIC IN GDANSK HAS BEGUN 
A NEW, UNIQUE, JUBILEE ARTISTIC 
SEASON 2015/2016!

September 2015 is a month of huge impor-
tance for PBP: it was exactly 70 years ago that 
the audience could hear the opening concert 
of the orchestra that laid foundations for the 
Philharmonic we can admire today. Such 
a jubilee cannot go unnoticed, which is why 
the currently beginning artistic season will 
be even better, more interesting and more ex-
ceptional than we can imagine.

As many as three extraordinary concerts 
entitled “Guests on Jubilee”, announcing the 
whole artistic season 2015/2016, will be held as 
part of the commemoration of the seventieth 
anniversary. The first one will be held already 
on 29 September, when we will take part in the 
“Night with BBC Master” on the stage on Ołowi-
anka island. The PBP Orchestra will be conduct-
ed by David Hill, an English conductor connect-
ed with the BBC Singers, a group that has been 

providing excellent musical settings during 
the most momentous events in Great Brit-
ain for 80 years already (for example during 
the funeral of Diana, Princess of Wales). We 
will hear Fantasia on "Greensleeves", a piece 
inspired by a British folk song, composed by 
Ralph Vaughan Williams and hiding a true En-
glish soul. Many critics claim it has surpassed 
the original. The PBP Concert Hall will later 
fill with the sounds of a concerto for organ 
and symphony orchestra dedicated to Rob-
ert Brodacki and composed by Mons Leidvin 
Takle, who draws inspiration from blues and 
jazz music. The concert held with the author’s 
participation will be the world premiere of the 
piece. It is worth adding that the winners of the 
9th J.P. Sweelinck International Organ Music 
Competition will also take part in the event.

The second extraordinary concert is 
planned for 1 October. Shanghai Symphony 
Orchestra will not only present its own rep-
ertoire but also perform Pyotr Tchaikovsky’s 
Concert Overture in the Concert Hall on 
Ołowianka. The latter is a composition that 
enjoys particular popularity across the Atlan-
tic as it is often played during Independence 
Day celebrations. This time, however, it will 
embellish the jubilee in Gdansk.

The Russian composer will be the main 
hero of another event organized on Ołowian-
ka on 3 October. The third extraordinary con-
cert will feature artists from Poland, including 
the Polish Sinfonia Iuventus Orchestra, con-
ducted by Sebastian Perłowski.  Music lovers 
who decide to come to the PBP Concert Hall 
that night will have a chance to hear three 
excellent pieces by Tchaikovsky: the Capric-
cio Italien, Op. 45; the Variations on a Rococo 
Theme, Op. 33, for cello and orchestra; and 
the Symphony No. 4 in F minor, Op. 36. The 
last piece is often deservedly called a fantastic 
symphony. We will have a chance to hear that 
ourselves during the concert, which will cer-
tainly be equally sensational.

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB :

EDF POLSKA SA, 
GŁÓWNY SPONSOR PFB, 

MECENAS KULTURY

Extraordinary concerts are just an intro-
duction to the commemoration of the anni-
versary of the Polish Baltic Philharmonic. 
The tenth, jubilee edition of Gdansk Pia-
no Autumn will begin in October as well. 
It is the largest festival of that kind in the 
Pomeranian region, and this year it will be 
marked by the International Chopin Piano 
Competition. Its jubilee edition will feature 
the winners of that world-famous event. PBP 
received a very nice gift on that occasion: 
during this year’s competition, Poland will 
be represented by Piotr Pawlak, a citizen 
of Gdansk. The programme of the festival 
includes next extraordinary concerts, both 
of which will feature the PBP Orchestra, 
conducted first by Ernst van Tiel, its Artistic 
Director, and then by Tadeusz Strugała.

The Polish Baltic Philharmonic decided to 
took advantage of such a beautiful anniversa-
ry and... mix things up a bit. The first concert 
from the series entitled “Maestro... of not 
only Violin” will be organized on 15 October. 
The best soloists will perform together with 
the PBP Orchestra, playing solo parts and... 
impersonating conductors! In the middle of 
October, we will hear Piotr Pławner (violin), 
Izabela Klim (cello) and the PBP Orchestra 
perform the Serenade No. 5 in D major, K. 
204 by Mozart; the Violin Concerto in D mi-
nor by Mendelssohn; and the Concerto for 
Violin, Cello and Orchestra in D minor by G. 
Donizetti in the Concert Hall on Ołowianka.

To look at the programme of the jubilee 
season, one has to admit that the Baltic Phil-
harmonic has invited the best artists from 
Poland and abroad and that the first concerts 
are in fact only a foretaste of what it has pre-
pared for all music lovers. The only thing we 
can do is wish the philharmonic musicians 
from Gdansk further achievements and keep 
trace of this season’s programme of the Baltic 
Philharmonic, which will be surely filled with 
interesting events and concerts.
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NIE BYŁOBY POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ, GDYBY PO DRODZE 
NATKNĘŁA SIĘ NA ZŁE ZARZĄDZANIE. A DOBRE ZARZĄDZANIE 
TO NIE LADA SZTUKA. DLATEGO Z OKAZJI 70-TEGO SEZONU 
ARTYSTYCZNEGO POSTANOWILIŚMY ODWIEDZIĆ DYREKTORA 
NACZELNEGO PFB, PROFESORA ROMANA PERUCKIEGO. CHCIELIŚMY 
POROZMAWIAĆ O WSPOMNIANYM JUBILEUSZU, ALE ROZMAWIALIŚMY 
O WSZYSTKIM. BO PRZECIEŻ KULTURA JEST WSZYSTKIM.

MÓWIMY O DOBREJ 

PRZYSZŁOŚCI

M Ó W I M Y  O  D O B R E J  P R Z Y S Z Ł O Ś C I

a wstępie rozmawiamy o telefonach 
– praktyczności i funkcjonalności, 
następnie pytam dyrektora, jak się 

czuje za kierownicą, bo profesor Perucki jest 
cenionym na świecie organistą, a przecież na 
organach gra się rękoma, nogami, na dodatek 
trzeba mieć dużą koncentrację i szeroką per-
cepcję. Trochę jak w jeździe samochodem. 

– Na pewno jest wiele wspólnego – mówi 
profesor. – Jak wszyscy, jeżdżę czasem trochę 
za szybko, ale ci, którzy ze mną jeżdżą, mó-
wią, że prowadzę pewnie. Oczywiście muszę 
uważać na radary. Przyznaję, że już rok czy 
dwa jestem bez punktów i niech tak będzie da-
lej – profesor odpukuje w niemalowany spód 
stołu. – Jeżdżę skutecznie – to chyba najważ-
niejsze. Sama jazda to przecież tylko prze-
mieszczanie się, a chodzi o to, żeby dotrzeć do 
celu. Oczywiście staram się być ostrożny. Ko-
ordynacja ruchów i szybkość podejmowania 
decyzji to rzeczy w tym najważniejsze.

Okazuje, że te umiejętności nie tylko są 
potrzebne do grania na organach, ale też do 
prowadzenia instytucji kultury. Kiedy ktoś 
nam zajedzie prawy pas zaczynamy kombi-
nować – może wyprzedzić go lewym? Ale 
co, jeśli nagle zacznie zjeżdżać?

– To trochę tak, jak z podejmowaniem 
decyzji w stosunku do swoich pracowni-
ków. Czasami trzeba podjąć te najtrudniej-
sze, bo inaczej nie uda się,, dojechać’’ do 
zamierzonego celu. Szczególnie trzeba być 
ostrożnym wtedy, gdy chodzi o pracowni-
ków wrażliwych i emocjonalnych. Dobry 
dyrektor musi jednak myśleć globalnie 
i mieć wizję całej wyznaczonej ,,trasy’’. Po-
winien myśleć głównie o tym, jak dotrzeć 
do celu bezpiecznie i ,,bez kolizji’’. Celem 
jest istota działalności Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej, czyli granie dobrych kon-

certów. To wymaga podejmowania różnych 
decyzji i rozstrzygnięć: kogo przesunąć do in-
nych zadań, komu zmienić dotychczasową 
funkcję lub odsunąć od konkretnego kon-
certu. Muzycy-artyści odczuwają takie rze-
czy bardziej niż zwykły śmiertelnik. Mam 
tego świadomość i staram się działać w spo-
sób delikatny i z odpowiednią starannością. 
W rozmowach w ,,cztery oczy’’ z podwład-
nymi delikatnie tłumaczę, że jesteśmy po-
strzegani jako jedność, a orkiestra gra tak, 
jak najsłabszy jej punkt.. 

Kiedy opowiadam, że większość ludzi 
kultury z którymi rozmawiałem w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy nieustannie 
narzeka, że jest źle – że publiczności jest 
coraz mniej i jest coraz gorsza, że gusta upa-
dają, że słabo z pieniędzmi i możliwości są 
coraz bardziej ograniczane, profesor Peruc-
ki stanowczo zaprzecza:

– Nie podzielam tych poglądów. Wręcz 
przeciwnie, uważam, że polska kultura zna-
komicie się rozwija. Muzyka zawsze była dla 
nas ważna i nadal jest wizytówką, bo mamy 
to ,,coś’’, mamy fantazję, wizję i sposób my-
ślenia o świecie. Mamy znakomitą bazę i sło-
wiańską, swobodną duszę. Wielu artystów 
z Polski jest naprawdę znanych i cenionych 
na całym świecie. Widać, że kultura jest 
ważną rzeczą. Proszę nie wierzyć, że kultura 
upada – profesor spogląda na mnie poważ-
nie, a ja zapewniam, że się postaram. 

Z drugiej strony idealnie też nie jest – ku-
leje edukacja. Rodzice chcieliby, aby w szko-
łach był kładziony nacisk na przedmioty ar-
tystyczne. Dodatkowo wysyłają swoje dzieci 
na lekcje fortepianu, ale jednocześnie na ka-
rate, pięć języków i balet, i dziecko się gubi. 
To edukacja powinna wskazywać ludziom 
kierunek. Dzieci w szkołach artystycznych 

muszą sobie wszystko poukładać – wiele go-
dzin dziennie ćwiczyć, bo inaczej nie będzie 
efektów, podczas kiedy ich rówieśnicy mają 
czas wolny. Muszą się nauczyć dyscypliny. 

– Dlatego moje dzieci wszystkie uczyły 
się muzyki, choć nie muszą grać. Mają ko-
chać muzykę, rozumieć ją i być wrażliwy-
mi, dobrymi ludźmi. Dziennikarze (kiedy 
zaczyna się ten wątek, trochę się chyba gar-
bię, w końcu muszę przyjąć na siebie część 
winy) nie przykładają się do edukowania 
społeczeństwa, więc niedługo np. nazwisko 
Paderewski nikomu nic nie będzie mówiło. 
Trudnym zagadnieniem jest kwestia finan-
sowa w kulturze. Zdarza się, że Państwowe 
dotacje przyznawane są w niezrozumiały 
i niesprawiedliwy sposób, co powoduje iry-
tację środowiska. Finansowane są przedsię-
wzięcia niszowe i ruchy amatorskie, zamiast 
wizytówek kultury. Z drugiej strony są przy-
padki, gdy dyrektorzy domagają się cało-
ściowego utrzymywania swoich instytucji 
kulturalnych przez samorządy. Zapominają 
o tym, że trzeba na swoje zapracować. Może 
to nieeleganckie, co powiem, ale uważam, 
że artysta jest wart tyle, na ile go kupią. Dla-
tego prawdziwa i stała publiczność świadczy 
o artyście, a nie sponsorzy czy rozbuchany 
marketing. – mówi profesor Perucki. 

Całe szczęście to już nie problem Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. Osób odwiedzają-
cych filharmonię nam nie brakuje – zdo-
byliśmy ich i utrzymaliśmy. Ok. 2 miliony 
widzów w ciągu ostatnich 10 lat to tylko ci, 
których udało się filharmonii policzyć. Do 
tego trzeba dodać uczestników wszystkich 
zewnętrznych koncertów, imprez i uroczy-
stości, które są organizowane w jej siedzi-
bie przez firmy zewnętrzne. Instytucja jest 
w dobrej kondycji finansowej. Wypracowu-
jemy środki na poziomie otrzymywanej do-
tacji, co jest na skalę kraju – a przynajmniej 
pośród filharmonii – wyjątkowe. Pozysku-
jemy wpływy z kilku źródeł – z wynajmu, 
od sponsorów, z biletów. To nie jest tak, że 
wszystko musi finansować państwo. Jeśli 
w ten sposób na to spojrzymy, to okaże się, 
że to my musimy zakasać rękawy i zabrać 
się do pracy. To filozofia menedżera kultu-
ry. Przecież kultura to też rynek. Kiedyś 
zadłużony dyrektor jechał do ministerstwa  
do Warszawy z węgorzem i prosił o pienią-
dze. Dzisiaj traci się kredyt zaufania i pracę, 
a błędne decyzje kierownictwa odczuwają 
też pracownicy. Trzeba więc uważać na to, 
co się robi i być odpowiedzialnym za insty-
tucję i ludzi.

Dotacja samorządowa jest stosunkowo 
mała i oczywiście uważam, że powinna być 
większa. W końcu mamy najlepszych muzy-
ków – mam tego świadomość, że muzycy, 
nie tylko z Gdańska, chcą grać z naszymi 

ZDJĘCIA Magdalena CzajkaTEKST Jakub Milszewski
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tego się trzeba uczyć latami. Nie da się tego 
pojąć ot tak. Jeśli przyjdzie człowiek, który 
jedynie pięknie mówi, to zrujnuje tę instytu-
cję bardzo szybko. Mam więc jeszcze mniej 
więcej 10 lat, bo tyle mi zostało do emerytu-
ry i chciałbym pracować, nic więcej. 

Najlepiej by było chyba, gdyby następca 
miał podobny zestaw cech, co profesor Pe-
rucki. Aktualnemu dyrektorowi jest łatwiej 
odnaleźć się w słupkach liczb, procesach, 
technologiach, bo poza wykształceniem 
muzycznym ma też techniczne. Wie, że 
musi obserwować rzeczywistość, nieustan-
nie się uczyć i nadążać za światem. Prze-
cież PFB nie rywalizuje tylko z orkiestrami 
z Gdańska. Następca Peruckiego dostanie 
do zarządzania instytucję poukładaną.

Mamy perspektywę dobrego rozwoju – 
ciągłego, spokojnego, ale pewnego – zapew-
nia profesor. 

Zapytany o to, co jest najtrudniejsze 
w pełnieniu funkcji Dyrektora Naczelnego 
PFB, odpowiada:  

Najważniejsza rzecz w zarządzaniu ludź-
mi w takiej instytucji to ciągła świadomość, 
że współpracuje się z osobami o wyjątkowej 
wrażliwości.  Nie można tej wrażliwości nisz-
czyć, trzeba ją pobudzać. Należy tonować 
konflikty, które powstają. Nie zawsze da się 
ich uniknąć – to ,,ferment’’ twórczy, ale trze-
ba je łagodzić dla dobra instytucji.

Zasadą tej instytucji jest realizacja bardzo 
dobrych koncertów, możliwie najlepszych, 
z  najlepszymi dyrygentami. Dodatkowo 
współpracujemy z różnymi podmiotami, or-
ganizacjami, chórami i tak dalej. Nie stworzy-
my nic ponad to, bo nie chcemy ryzykować 
niewypłacalności. Jesteśmy i chcemy być 
uważani za solidną firmę. Wszystko to spra-
wia, że jest w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 
a jednocześnie w naszej kulturze, dobrze. 
A będzie jeszcze lepiej! Są pewne zmiany, 
które muszą nastąpić w kontekście odbioru 
i tworzenia kultury. To będzie miało miejsce 
pewnie za jakieś 10-15 lat, kiedy przyjdzie 
nowe, nie skażone starym systemem pokole-
nie. Dziś jeszcze są rzeczy, których możemy 
się wstydzić, a wtedy, wierzę w to głęboko, nie 
będziemy się już musieli wstydzić niczego. 
Mówimy zatem o dobrej przyszłości. 

EN

WE TALK ABOUT GOOD 
FUTURE

THERE WOULD BE NO POLISH BALTIC 
PHILHARMONIC IF IT HAD NOT SUFFERED 
FROM BAD MANAGEMENT. AND GOOD MAN-
AGEMENT IS NO MEAN FEAT. THIS IS WHY 
WE HAVE DECIDED TO VISIT PROFESSOR 
ROMAN PERUCKI, THE MANAGING DIRECTOR 
OF PBP, DURING THE 70TH ARTISTIC SEASON 
OF THE PHILHARMONIC. WE WANTED TO 
TALK ABOUT THE JUBILEE, BUT WE ENDED 
UP TALKING ABOUT EVERYTHING. BECAUSE 
CULTURE IS EVERYTHING AFTER ALL.

We start with telephones and their prac-
ticality and functionality. Then I ask the 
director how he feels behind the wheel 
because Professor Perucki is a world-re-
nowned organist and one plays the organ 
with the use of their hands and feet, plus it 
requires deep concentration and wide per-
ception. A bit like in car driving.

“The two things surely have a lot in com-
mon,” the Professor says. “As everyone, 
I sometimes drive too fast, but those who 
travel with me say I drive confidently. I obvi-
ously have to watch out for speed traps. I must 
admit I’ve been without penalty points for 
speeding for a year or two now, and I hope it 
stays like that – touch wood. I drive effective-
ly. I guess that’s the most important thing. 
Driving itself is as a matter of fact moving 
from one place to another. It is about reach-
ing one’s destination. Of course, I try to be 
careful. Physical coordination and quick de-
cision-making are most important.”

It turns out those skills are needed to not 
only play the organ but also run a cultural in-
stitution. When someone cuts into the inside 

filharmonikami. Mamy w orkiestrze coraz 
więcej zatrudnionych osób spoza Polski, np. 
harfistę aż z Kostaryki. Obserwujemy bacz-
nie sprzedaż biletów przez Internet i do-
strzegamy coraz większe zainteresowanie 
publiczności zza granicy. I jeśli Eurostat po-
daje, że w instytucjach kultury publiczność 
z roku na rok maleje, to my możemy powie-
dzieć z dumą, że my mamy jej coraz więcej. 
Cieszymy się też z otoczenia naszego obiek-
tu, z ciągu spacerowego, jaki powstał w tym 
miejscu. Gdy powstanie kładka, wówczas 
Ołowianka stanie się dostępną częścią tęt-
niącej życiem Starówki. I  tak wiele się tu 
zmieniło! Ludzie przychodzą, spacerują, ko-
rzystają z restauracji. Gdańsk jest naprawdę 
pięknym miastem, a Ołowianka jest wisien-
ką na torcie. Cieszę się, że jestem szefem tej 
pięknej i wartościowej instytucji.

Roman Perucki nie myśli jednak wy-
łącznie na tym, by PFB funkcjonowała jak 
najlepiej pod jego wodzą. Przecież musi 
też myśleć jeszcze dalej. Chce pracować 
jeszcze 10 lat. Po drodze będzie jeszcze je-
den konkurs na nowego dyrektora filhar-
monii, ale profesor nie jest zagrożony, bo 
czemu miałby?

Nie  mam powodów, aby czuć się zagro-
żonym. Nie dlatego, że jestem zarozumiały, 
ale dlatego, że mówi się o nas dobrze również 
od strony zarządzania. To trudne rzemiosło, 

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ZARZĄDZANIU LUDŹMI W TAKIEJ INSTYTUCJI 
TO CIĄGŁA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE WSPÓŁPRACUJE SIĘ Z OSOBAMI 
O WYJĄTKOWEJ WRAŻLIWOŚCI.  NIE MOŻNA TEJ WRAŻLIWOŚCI 
NISZCZYĆ, TRZEBA JĄ POBUDZAĆ. NALEŻY TONOWAĆ KONFLIKTY, 
KTÓRE POWSTAJĄ. NIE ZAWSZE DA SIĘ ICH UNIKNĄĆ – TO , ,FERMENT’ ’ 
TWÓRCZY, ALE TRZEBA JE ŁAGODZIĆ DLA DOBRA INSTYTUCJI.
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lane, we start mulling over: maybe I will over-
take him in the outside one? And what if he 
suddenly starts to pull over into it?

“It is a bit similar to making decisions 
concerning your employees. Sometimes you 
have to take the most difficult ones because 
otherwise you won’t arrive at the desired aim. 
You have to be particularly careful when it’s 
about sensitive and emotional employees. 
But a good director has to think globally and 
needs to have a vision of the whole route. He 
should focus mainly on how to reach the aim 
safely and avoid accidents. Our aim is the es-
sence of all activities undertaken by the Pol-
ish Baltic Philharmonic, that is playing good 
concerts. It demands various decisions and 
arrangements: who should be assigned dif-
ferent tasks, who should have his or her pre-
vious role changed, who should not take part 
in a particular concert. As artists, musicians 
feel such things much more intensely than 
ordinary men in the street. I am aware of that 
and try to behave in a delicate way with due 
care. When I talk to my employees face to 
face, I carefully explain that we are viewed as 
a whole and that an orchestra plays the way 
its weakest point does.”

When I say that most cultural personali-
ties I talked to within the last several months 
constantly complain that the situation is dif-
ficult, that the audience is thinning out and, 
what is worse, that tastes are collapsing, that 
there is not enough money and that the pos-
sibilities are increasingly limited, Professor 
Perucki firmly denies it.

“I don’t agree with such opinions. Quite 
the opposite, I think that Polish culture 
is developing amazingly. Music has always 
been important for us, and it’s still our 
showpiece because we have a certain some-
thing, we have imagination, a vision and 
a specific way of thinking about the world. 
We have an excellent base and a free Slavic 
soul. Many artists from Poland are really 
famous and highly regarded in the whole 
world. We can see that culture is an im-
portant thing. Don’t believe in the fall of 
culture,” the Professor gives me a serious 
look, and I promise I will try.

“On the other hand, the situation is not 
perfect either. We have poor education. Par-
ents would like schools to place emphasis on 
artistic courses. Additionally, they send their 
children to piano lessons but at the same 
time to courses in karate, five languages and 
ballet, and the child gets lost. It is education 
that should indicate directions for people. 
Children in artistic schools have to sort 
things out for themselves, they have to prac-
tise many hours a day while their peers have 
free time; otherwise it will be all in vain. They 
have to learn discipline.”

“That’s why all of my children learned 
music, even though they don’t have to play. 
They are supposed to love music, under-
stand it and become sensitive, good people. 
Journalists (when that thread of our conver-
sation begins, I hunch down a bit; after all, 
I must take on a part of the blame) don’t apply 
themselves to educating the society. Soon, 
such names as Paderewski won’t ring a bell 
with anyone. The financial sphere in culture 
is a difficult issue too. It seems that state sub-
sidies are granted in an incomprehensible 
and unfair way, which is irritating for the 
environment. Niche undertakings and ama-
teur activities are funded instead of cultural 
showpieces. On the other hand, there are 
cases when directors demand that their cul-

willing to pay for him. This is why it is real and 
regular audiences that prove the value of an 
artist, not sponsors or exaggerated market-
ing,” says Professor Perucki.

“Fortunately, the Polish Baltic Philhar-
monic doesn’t have such a problem. We can’t 
complain about the number of people vis-
iting the philharmonic. We have attracted 
and kept them. Around 2 million spectators 
within the last 10 years, and I talk only about 
those the philharmonic managed to count. 
To this you have to add the participants of all 
concerts, events and ceremonies organized 
in its seat by external companies. Our institu-
tion is in a good financial situation. We make 
a profit on the level of the subsidy we receive, 
which is unique on a national scale, at least 

tural institutions be completely provided for 
by local self-governments. They forget that 
they should earn their living. Perhaps what 
I’m now going to say is impolite, but I think 
that an artist is worth as much as people are 

among philharmonics. We acquire means 
from several sources: from tenancy, sponsors 
and tickets. It’s not true that the state has to 
fund everything. To look at it that way, it will 
turn out that we should pitch up and get down 



to work. That’s the philosophy guiding a cul-
ture manager. Because culture is a market 
too. Indebted directors once used to go to the 
ministry in Warsaw with an eel and asked for 
money. Today, they lose trust and jobs, while 
wrong decisions taken by managers are felt 
by employees too. So you need to watch your 
steps and take responsibility for the institu-
tion and people.”

“The self-government subsidy is relative-
ly small, and I obviously think it should be 
bigger. After all, we have the best musicians. 
I’m aware of the fact that musicians from not 
only Gdansk want to play with our orchestra, 
which includes more and more people from 
abroad, for example a harpist from as far as 
Costa Rica. We carefully observe online tick-

et sales and notice that foreign audiences are 
increasingly interested in our offer. And when 
Eurostat claims that the audience in cultural 
institutions is becoming smaller year by year, 
we can proudly say that it’s growing in our 
case. We are also happy about the area around 
our building, about the promenade built there. 
When the footbridge is finally built, Ołowian-
ka island will become an easily accessible part 
of the Old Town vibrant with life. But much 
has already changed here! People come, take 
walks around, visit the restaurant. Gdansk is 
a truly beautiful city, and Ołowianka is the 
icing on the cake. I’m happy to be the boss of 
such a beautiful and valuable institution.”

But Roman Perucki does not think solely 
about the fact that PBP should function as 

good as possible under his command. After 
all, he has to think ahead. He wants to keep 
working for the next 10 years. A competition 
for the post of a new director will be held in 
the meantime, but the Professor is not endan-
gered, why would he be?

“There’s no reason for me to feel endan-
gered. And it’s not because I’m conceited 
but because people speak well about us also 
as far as management is concerned. One has 
to spend years learning that difficult trade. It 
can’t be grasped just like that. Someone who 
speaks beautiful words and doesn’t do any-
thing else will ruin the institution right away. 
So I still have more or less 10 years before I re-
tire, and I’d like to keep working, that’s all.”

Ideally, the successor would have a simi-
lar set of characteristics as Professor Perucki. 
The current director finds it easier to under-
stand figures, processes and technologies be-
cause, apart from being educated musically, 
he also has technical education. He knows 
that he must observe the reality, keep learn-
ing all the time and keep pace with the world. 
After all, PBP does not compete with orches-
tras from Gdansk only. Perucki’s successor 
will be left with a well-organized institution.

“We have good – constant, calm but cer-
tain – development in prospect,” says the 
Professor.

When asked what is the most difficult 
thing in his work as the Managing Director of 
PBP, he says,

“The most important thing about man-
aging people in such an institution is the 
constant awareness that you cooperate with 
exceptionally sensitive people. And you can-
not destroy that sensitivity. You need to stim-
ulate it. You have to tone down all arising con-
flicts. It’s not always possible to avoid them, 
they’re like artistic ‘ferment’, but you have to 
appease them for the sake of the institution.”

“Our institution is based on the rule that 
we give very good concerts, as good as possi-
ble, with the best conductors. Additionally, 
we cooperate with various entities, organiza-
tions, choirs and so on. We can’t create any-
thing else than that because we don’t want 
to risk insolvency. We are and we want to be 
considered a decent company. Thanks to all 
this, the situation in the Polish Baltic Philhar-
monic and, at the same time, in Polish cul-
ture is good. And it’s going to be even better! 
There are certain changes that need to take 
place as regards reception and production of 
culture. They will probably happen in 10-15 
years’ time when a new generation not infect-
ed by the old system comes. Today, there are 
still things we may be ashamed of, but when 
that time comes, I deeply believe we’ll have 
nothing to be ashamed of any more. So we 
talk about good future.” 
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U RODZON Y
TR ĘBACZ
JAK SAM MÓWI, NIEWIELU INSTRUMENTALISTOM 
UDAŁO SIĘ ZYSKAĆ TAKĄ ROZPOZNAWALNOŚĆ. 
WSPÓŁPRACOWAŁ Z NAJWIĘKSZYMI GWIAZDAMI. 
ŻEBY NIE DAĆ SIĘ PRZYĆMIĆ STINGOWI CZY BOBOWI 
DYLANOWI, POTRZEBA PRAWDZIWEJ CHARYZMY.  

24 PAŹDZIERNIKA BĘDZIEMY PODZIWIAĆ TĘ CHARYZMĘ 
W ERGO ARENIE . PRZED WAMI CHRIS BOTTI .

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Zawsze uważałam instrumentalistów za 
bardziej pokorne i przyziemne osoby niż 
frontmeni. Czy dostrzegasz jakieś zmiany 
w swoim podejściu do występowania jako 
muzyk sesyjny i jako artysta solowy?
I tak, i nie. Nie z tego względu, że ponieważ 
grałem w zespołach innych osób, w tym 
na przykład w zespole Stinga, jestem w tej 
branży wystarczająco długo, by wiedzieć, 
że mogę być wdzięczny za szczęście, jakie 
mnie spotkało. Tak, dlatego że bycie ar-
tystą estradowym, który kieruje tym, co 
się dzieje, i unikanie wtapiania się w tło to 
moja praca. Ostatecznie chodzi o to, by być 
wykonawcą, którego każdy chce oglądać, 
a jednocześnie stale dostrzegać, że instru-
mentalistom nie zdarza się to zbyt często, 
i być za to wdzięcznym.

Na którym etapie tworzenia muzyki naj-
bardziej rozbudza się Twoja kreatywność?
Kiedy pracuję nad albumem, chyba najbar-
dziej inspiruje mnie praca nad dobraniem 
odpowiednich melodii, które – zagrane na 
trąbce – będą brzmiały dobrze. Przesłuchu-
ję mnóstwo różnych utworów, które brzmią 
dobrze wokalnie, ale by znaleźć takie, które 
prócz naprawdę pięknej jakości wokalnej 
dobrze wykonuje się na trąbce... czasem 
przedzieram się przez masę różnych gatun-
ków muzycznych. Najbardziej satysfakcjo-
nujące dla mnie pod względem kreatywnym 
jest wykonanie tego na żywo. W ostatecz-
nym rozrachunku musisz swoją muzykę 
pokazać ludziom i to właśnie napędza moją 
kreatywność – stanąć przed publicznością 
i zobaczyć, czy to wszystko działa na żywo.

Czy czasem odczuwasz samotność, będąc 
przez większość czasu w podróży?
Szczerze mówiąc, nie mam życia poza mu-
zyką. Brzmi to być może jak czyste szaleń-
stwo, ale taka jest w sumie prawda. Spoty-
kam się ciągle z młodymi ludźmi i mówię 
im: “Jeśli jesteście naprawdę pewni, że 
chcecie dużo koncertować, musicie to na-
prawdę kochać. Może się okazać, że nie bę-
dziecie mogli mieć psa, roślinki czy kota, 
i cóż, ze związkami także może być trudno, 
ale poza tym jest wspaniale”. Ja przez ostat-
nie dziesięć lat żyłem w takiej właśnie nie-
ustannej orbicie, ale dobrze mi z tym.

Skąd miłość do melancholijnych melodii?
Myślę, że trąbka lepiej się w nich sprawdza. 
Na przykład Miles Davis nie zrobiłby takiej 
kariery tylko i wyłącznie wesołą trąbką, 
więc myślę, że trąbka brzmi naprawdę 
pięknie, gdy ma w sobie coś niedającego 
spokoju, coś mrocznego i groźnego. W ra-
zie potrzeby w naszych występach znajdą 
się oczywiście bardziej radosne momen-
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ty, ale na płytach wolę skupiać się raczej 
na bardziej nostalgicznych, refleksyjnych 
brzmieniach.

To już Twój kolejny występ w Polsce i chy-
ba siódmy w Trójmieście. Czy coś zapadło 
Ci w pamięć z Twoich poprzednich koncer-
tów tutaj?
Najbardziej lubię występować właśnie przed 
polską publicznością. Przyjęliście graną prze-
ze mnie muzykę na początku mojej kariery 
jak chyba żaden inny kraj na świecie. Mój 
powrót do Polski traktuję jako naprawdę waż-
ny punkt całej trasy. Najbardziej doceniam 
serdeczność i wiedzę polskich melomanów, 
dlatego zawsze z chęcią wracamy do Polski.

Jeśli nie trąbka, jaki instrument byś wybrał?
Tak naprawdę nigdy nie było innej opcji. 
Zawsze skupiałem się na trąbce i bardzo 
ambitnie do tego podchodziłem. Po prostu 
zapomniałem o wszystkim innym lub się 
tego pozbyłem. W pewnym momencie tak się 
czemuś poświęcasz, że mógłbyś zrobić dla 
tego wszystko. Ja miałem tak od dzieciństwa. 
W młodości całkowicie zaangażowałem się 
w muzykę, byłem ambitny i oddany trąbce. 
Dlatego też ćwiczyłem wiele, wiele godzin 
dziennie. Piszę i gram trochę na pianinie, ale 
nie nazwałbym siebie pianistą, choćbym nie 
wiem jak bardzo wysilił wyobraźnię. Trąbka 
zabiera naprawdę dużo czasu. Zauważ, że 
większość wielkich trębaczy gra tylko na jed-
nym instrumencie.

EN

BORN TO BE A TRUMPETER

AS HE ADMITS HIMSELF, FEW 
INSTRUMENTALISTS MANAGED TO ACHIEVE 
SUCH RECOGNIZABILITY. HE COOPERATED 
WITH THE BIGGEST STARS. ONE HAS TO BE 
TRULY CHARISMATIC NOT TO LET STING 
OR BOB DYLAN OVERSHADOW HIM. WE 
WILL HAVE A CHANCE TO ADMIRE THAT 
CHARISMA IN ERGO ARENA ON 24 OCTOBER. 
ALLOW ME TO INTRODUCE CHRIS BOTTI.

I always perceived instrumentalists as hum-
ble and more down to earth people than 
the frontmen. Do you see changes in your 
attitude towards performing when you are 
a session musician and a solo artist?
Yes and no.  No in the sense that because of 
being in other people’s bands like Sting’s, 
I’ve been around long enough to know that 
my good fortune is something I’m grateful 
for, and then yes in the way that it’s your 
job to be an entertainer that guides what’s 
going on and not fade into the background. 
Hopefully, the end goal is to be a perform-
er that everyone wants to see but maintain 
some sense of stability in recognizing that 
it doesn’t happen all the time for an instru-
mentalist and be thankful for it.

Which part of making music is the most 
prolific one for your creativity?
I think when I’m making an album, the 
thing that inspires me musically is to 
get melodies that sing on the trumpet 
the right way. So, I can go through a  lot 
of different songs that sound well when 
sung, but to find ones that have a really 
beautiful vocal quality but play well on 
the trumpet…I find myself sifting through 
so many types of music. What is the most 
satisfying for me creatively is to then take 
that and perform it live. Because ultimate-
ly you have to bring your music and your 
show to the people and that is what spurs 
me creatively – to stand up and see if it 
works live.

Do you ever feel lonely being on the road 
the majority of your time?
I really don’t have a life outside of my mu-
sic. I mean it sounds crazy to say, but it’s 
really sort of the truth. And I go to talk 
to young people all the time, and say, ‘If 
you’re really sure you want to be a tour-
ing musician, then you have to really love 
it and that means you may not be able to 
have a dog and a plant and a cat, and, you 
know, relationships can be very difficult, 
but the upside is so fantastic.’ And I have 
found myself in the last ten years being just 
in this constant orbit and I’m fine with it.

Why the love to the melancholic melodies?
I think the trumpet sounds better played 
that way. Happy trumpet, I mean, Miles 
Davis wouldn’t have a career if it was just 
happy all the time, so I think the trumpet 
sounds really beautiful when it has that 
more haunting, dark, brooding quality. 
There are definitely aspects to our shows 
that are more joyous when they need to be, 
but on a record I generally go for the more 
longing, more meditative qualities.

This will be your next time in Poland and 
probably the seventh time in Tricity. Do 
you have any memories from your last 
performances there?
The Polish audience is perhaps my most fa-
vorite one to perform for.  They embraced 
my music at the beginning of my career 
like no other place, and we look at com-
ing back to Poland as a huge highlight in 
our band’s touring.  The warmth and the 
knowledge of music fans here are bar none 
my favorite so we’re always happy to come 
back to Poland.

If it wasn't the trumpet, which instrument 
would it be?
There has never really been any other 
option for me. I was very focused on the 
trumpet and I was very ambitious grow-
ing up. I just basically forgot about every-
thing else or did away with it. At a certain 
point, you're committed to something to 
an extent that you would do anything, 
and I've always been that way since I was 
a kid. I was really committed to practicing 
music, very, very ambitious and dedicat-
ed as a young person to my trumpet, and 
so it were many hours a day, many, many 
hours a  day that I  practiced. I  do write 
and play a little bit of the piano, however, 
I would not consider myself a pianist by 
any stretch of the imagination. The trum-
pet takes too much practice and you'll find 
that most great trumpet players only play 
one instrument.

MÓJ POWRÓT DO POLSKI 
TRAKTUJĘ JAKO NAPRAWDĘ 

WAŻNY PUNKT CAŁEJ TRASY. 
NAJBARDZIEJ DOCENIAM 

SERDECZNOŚĆ I WIEDZĘ 
POLSKICH MELOMANÓW, 

DLATEGO ZAWSZE Z CHĘCIĄ 
WRACAMY DO POLSKI .
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mpreza, której dyrektorem artystycz-
nym jest Adam Pierończyk, ceniony na 
całym świecie polski saksofonista, roz-

pocznie się już w środę siódmego paździer-
nika na Scenie Kameralnej Teatru Wybrze-
że, gdzie podziwiać będzie można występ 
trio berlińskiej harfistki Kathrin Pechlof. 
Zaraz po niej premierową suitę zatytuło-
waną „Barok Progresywny” przedstawi 
ze swą orkiestrą Nikola Kołodziejczyk, 
zdobywca tegorocznego Fryderyka za ja-
zzowy debiut roku. Następnego dnia prze-
niesiemy się na klubowe deski sopockiego 
SPATiFu. W unikalnej atmosferze zostaną 
tam przedstawione zespoły świeżo założo-
ne przez rozchwytywanych sidemanów, 
którzy postanowili wyjść z cienia: Łukasza 
Poprawskiego i Jana Smoczyńskiego – PSM 
oraz SPHERE oraz interesujący przedstawi-
ciele polskiej fali emigracji muzycznej do 
Danii, czyli Ania Rybacka, Marek Kądziela 
i Kuba Dybżyński.

W  piątek i  sobotę porzucimy kame-
ralną atmosferę na rzecz luksusowej Sali 
Columbus Hotelu Sheraton. Piątkowy wie-
czór otworzy duet wirtuozów, liczących 
się na europejskiej scenie: holenderskiego 
pianisty Jaspera van't Hofa oraz węgier-
skiego saksofonisty Tony'ego Lakatosa. 
Jako drugi zespół usłyszymy holenderskie 
Chambertones Trio z gitarzystą Jesse van 
Rullerem, który jako pierwszy Europej-
czyk w 1995 roku wygrał prestiżowy konkurs 

Theloniusa Monka w Stanach Zjednoczo-
nych. Na zakończenie wieczoru swą kon-
cepcję muzyki przedstawi legenda euro-
pejskiego jazzu, żyjący od lat we Francji 
Szwajcar Daniel Humair i jego kwartet. 
W sobotę 10 października zaszczyci nas 
holendersko-senegalskie trio Reijseger/
Fraanje/Sylla, któremu przewodzi niepo-
wtarzalny, znany m.in. ze ścisłej współ-
pracy z reżyserem filmowym Wernerem 
Herzogiem wiolonczelista Ernst Reijseger. 
Francuska delegacja w tym roku również 
jest silna, wiec nie mogło w niej zabrak-
nąć legendarnego kontrabasisty Henriego 
Texiery i jego prezentującego się premiero-
wo w Polsce zespołu.

Po wszystkich tych eksperymentach z for-
mą, instrumentarium i stylistyką, festiwal 
zakończymy dość klasycznie – kwartetem 
jednego z najpopularniejszych przedstawi-
cieli współczesnego amerykańskiego jazzu, 
trębacza Ambrose'a Akinmusire'a. Obsypa-
ny wieloma nagrodami muzyk (m.in. zwy-
cięzca konkursów Theloniusa Monka i Car-
mine Caruso w 2007 roku) zaczaruje nas 
swą muzyką w przestrzeni Sali Columbus 
w Sheraton Sopot Hotel.

EN

SOPOT JAZZ FESTIVAL 2015

THE NEXT EDITION OF SOPOT JAZZ 
FESTIVAL WILL SOON START. AS ALWAYS, 
THE ORGANIZERS OF THE OLDEST JAZZ 
FESTIVAL IN POLAND HAVE PREPARED 
A TRUE MUSIC FEAST.

Festiwal odbędzie się w dniach 7-10 października. 
Zakup biletów na stronie www.sopotjazz.pl/bilety.

I

The event, led by Adam Pierończyk, its 
artistic director and a Polish saxophonist 
highly regarded in the whole world, will 
start already on Wednesday 7 October on 
the Chamber Stage of Teatr Wybrzeże, 
where we will have a chance to hear a trio 
formed by Kathrin Pechlof, a harpist from 
Berlin. She will be followed by Nikola 
Kołodziejczyk, the winner of this year’s 
Fryderyk award for the jazz debut of the 
year, and his orchestra performing his 
first-night suite entitled “Progressive Ba-
roque”. Next day, we will move to the SPA-
TiF club stage in Sopot and, surrounded 
by its unique atmosphere, hear PSM and 
SPHERE, two new bands established by 
sought-after sidemen who decided to get 
out from the shadow, Łukasz Poprawski 
and Jan Smoczyński, as well as other inter-
esting representatives of the Polish music 
migration wave to Denmark: Ania Rybac-
ka, Marek Kądziela and Kuba Dybżyński.

On Friday and Saturday, we will re-
place the cosy atmosphere with the luxu-
ry Columbus Hall at Hotel Sheraton. The 
Friday evening will start with a  duet of 
virtuosi popular on the European stage: 
the Dutch pianist Jasper van’t Hof and 
the Hungarian saxophonist Tony Lakatos. 
The second band we will hear that night is 
the Dutch Chambertones Trio with their 
guitarist Jesse van Ruller, who was the first 
European to win the prestigious Theloni-
ous Monk Award in the USA in 1995. The 
evening will end with a performance giv-
en Daniel Humair, a Swiss living in France 
and the legend of European jazz, and his 
quartet. On 10 October, we will be graced 
by the concert of the Dutch and Senega-
lese trio Reijseger/Fraanje/Sylla, led by 
the remarkable Ernst Reijseger, famous 
for his close cooperation with the film di-
rector Werner Herzog. The festival fea-
tures an equally strong French delegation 
consisting on the legendary Henri Texier 
and his band, which will perform in Poland 
for the first time.

After all those experiments with form, 
instruments and styles, the festival will 
end with a classic tone: the quartet of Am-
brose Akinmusire, one of the most famous 
representatives of contemporary Ameri-
can jazz. Showered with numerous awards 
(he won for example the Thelonious Monk 
and Carmine Caruso competitions in 2007), 
the artist will regale us with his music in 
Columbus Hall at Hotel Sheraton.

The festival will take place on 7-10 October. 
Tickets are on sale via www.sopotjazz.pl/bilety.
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PIOSENK A 

POD PSEUDONIMEM ISLET KRYJE SIĘ IZABELA LASKOWSKA, 
SKROMNA DZIEWCZYNA, KTÓRA WŁAŚNIE STAWIA 
PIERWSZE KROKI NA RYNKU MUZYCZNYM DZIĘKI 
WYDANEJ WŁASNYM SUMPTEM PŁYCIE „ZATRZYMAJ 
SIĘ”. ALE CZY ISLET TO TA SAMA OSOBA, CO IZABELA?

TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Mia Docci

BA R DZO AU T OR SK A

Jaki obraz ciebie pojawi mi się w głowie, 
kiedy usiądę w fotelu i zacznę słuchać two-
jej płyty?
Trudno tak o sobie mówić, ale myślę, że 
pierwszym wrażeniem może być „delikatna, 
a jednocześnie silna”.

A możesz mi wskazać, które piosenki obra-
zują te cechy?
Delikatność na pewno znajdziesz w „Is it 

Love?”, w której opowiadam o miłości, o bra-
ku wiary w to, że coś takiego może mi się przy-
trafić. A z drugiej strony na płycie znajdują się 
takie piosenki jak „Stop niemocy”, gdzie wy-
rażam swoje wyraźne „nie” i brak zgody, żeby 
ktoś wchodził butami tam gdzie nie trzeba 
i wtrącał się w moje sprawy.

Wszystkie teksty napisałaś sama. Czy jak 
śpiewasz je na żywo to przelatują ci przed 
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oczami sytuacje, które były dla nich in-
spiracją?
Tak, inspiracją dla mojej muzyki są emocje 
– fundamentalny element każdego z nas. 
W tekstach staram się opisywać życiowe sytu-
acje i towarzyszące im stany ludzkiego ducha. 
Moja twórczość nastawiona jest właśnie na 
przekaz emocjonalny. To jest zgodne z moją 
osobą. Dobrze rozumiem ten język i łatwo jest 
mi w nim się wyrazić.

A czy te emocje nie przeszkadzają ci w tym, 
co robisz? Nie zdarzają sytuację, w których 
łamie ci się głos?
Nie. Może, dlatego, że postrzegam emocje 
także jako źródło przekazu artystycznego. 
Przykładem może być piosenka „Wróg nr 
1”, w której śpiewam „złości moja, przepłyń 
przeze mnie”. Opisywanie tak bardzo subiek-
tywnie postrzeganych emocji jak złość wręcz 
mi pomaga. Dzięki temu jestem wiarygodna 
w opowieściach, które chcę przekazać słucha-
czowi. Wiarygodność jest dla mnie najważ-
niejszą rzeczą w mojej muzyce. Nawet wtedy, 
kiedy wykonuję covery czyichś piosenek.

Czemu zdecydowałaś się na wydanie płyty? 
Nie przerażały cię koszta, logistyka i inne 
problemy związane z taką decyzją? W dzi-
siejszych czasach urasta to do rangi fanaberii.





Nagrałam tę płytę, bo pojawiła się taka po-
trzeba. Od paru lat grywam koncerty i często 
po zakończeniu podchodzili do mnie ludzie 
z pytaniem, czy mogą kupić mój album. Poza 
tym to zawsze było moje marzenie, ale chyba 
wcześniej brakowało mi na to odwagi. Jed-
nak występy i dobre komentarze sprawiły, 
że w końcu się zdecydowałam. W pewnym 
momencie byłam też już po prostu zmęczo-
na tłumaczeniem, że płyty jeszcze nie ma. 
Teraz powoli piszę teksty do drugiej. Muszę 
przyznać, że początkowo łatwiej pisało mi się 
po angielsku, ale teraz najczęściej decyduje 
się na nasz rodzimy język. Uważam, że jest to 
przejaw pewnego rodzaju dojrzałości.

A właściwie ile już lat prowadzisz działal-
ność, jako Islet?
W czerwcu minął rok od założenia „Islet Mu-
sic”, ale pod pseudonimem „Islet” występuję 
już siedem lat. Materiały na płytę zbierałem 
przez ostatnie dwa lata. W tych piosenkach 
zawarłam najważniejsze emocje, które były 
ze mną w różnych momentach życia. Były 
to też ciężkie chwile, które paradoksalnie 
wspominam jako te dające mi największą siłę 
i umiejętność zmiany. O tym właśnie opowia-
da piosenka „The hardest time”.

Pewnie kiedy po kilku latach spojrzysz na tę 
płytę to też poczujesz jaką siłę dzięki niej 
zdobyłaś.
Żeby ją nagrać, pozyskać sponsorów itp. mu-
siałam poradzić sobie z naprawdę dużym cię-
żarem. Wzięłam na siebie odpowiedzialność 
za prawie wszystkie aspekty, od muzyków, 
tekst, aż po okładkę. Było to bardzo trudne, 
bo dopiero się uczyłam i możliwym było po-
pełnienie dużych błędów.

Wydaje mi się, że sama byłaś zdziwiona 
tym, że w końcu ci się wszystko udało.

Wiesz, ja wciąż sama do końca w to nie wierzę. 
Trudno mi pomyśleć, że to ja wszystko zrobi-
łam. Chyba tak naprawdę nie zdaję sobie spra-
wy ile mam w sobie wewnętrznej siły. Chciała-
bym kiedyś w to uwierzyć.

Cofnijmy się do samych początków. Ja to 
się stało, że zainteresowałaś się muzyką od 
strony wykonawczej?
To się zaczęło jeszcze w przedszkolu, gdzie tra-
fiłam na panią, która kochała pieśni kaszub-
skie. Wysłała nas na konkurs, wystąpiliśmy 
w telewizji i od tego czasu ciągle śpiewałam. 
W zespole katolickim, w szkole, na studiach. 
Pracowałam osiem lat z dziećmi niepełno-
sprawnymi i im też się starałam przekazać 
swoją pasję. Potem nastąpiły trudne momenty 
w życiu, rozwód, więc stwierdziłam, że czas 
odbić się od dna. Zmęczyła mnie też admini-
stracja związana z pracą z dziećmi, więc po-
stanowiłam to zostawić i spróbować czegoś, 
w czym mogłabym wyrazić swoje emocje.

Nie boisz się, że samotnej dziewczynie z gi-
tarą może być ciężko w okrutnym muzycz-
nym światku? Na przykład pojutrze grasz 
w Wiedniu i musisz się sama tam przetara-
banić z całym sprzętem.
To prawda, bywa, że jestem trochę zmęczona 
tą swoją „dzielnością”. Bardzo bym chciała 
znaleźć kogoś, kto mógłby mi w tym pomóc. 
A najbardziej chciałabym zacząć grać ze swo-
im zespołem.

Teraz zadam ci najtrudniejsze pytanie dla 
artysty. Gdyby usiadł tutaj obok obcy czło-
wiek to jakbyś go zachęciła do posłuchania 
płyty i opowiedziała o swojej muzyce?
To rzeczywiście ciężkie pytanie, bo ja nie 
do końca potrafię nazwać to, co jest na tej 
płycie. To jest po prostu piosenka autorska, 
bardzo moja, bardzo osobista. Można tam 

odnaleźć prawdę, nadzieję i tego typu we-
wnętrzne sprawy.

Czyli można dzięki tej płycie poznać nie 
tylko Islet, ale też Izabelę Laskowską? Bo 
przyznam, że w trakcie tego wywiadu wy-
łania mi się twój obraz jako osoby pełnej 
sprzeczności.
Jak najbardziej. Ja tak naprawdę wciąż ze 
sobą walczę i szukam prawdziwej siebie. Nie-
raz miałam duże problemy ze swoją wrażli-
wością, bo dała mi ona w kość. Teraz jestem 
na etapie dopuszczania jej do siebie, ale tym 
razem pod dużą kontrolą. 

A do kogo kierujesz swoją muzykę?
Myślę, że do wrażliwców, ludzi otwartych 
na emocję. Do takich, którzy podobnie jak 
ja w pewnym momencie życia stanęli i mu-
sieli zdobyć się na odwagę, aby iść dalej. Mam 
nadzieję, że jestem w stanie im w tym pomóc. 
Chciałabym oczywiście, żeby płytą się zain-
teresował poważniejszy wydawca, mogłaby 
wtedy trafić do szerszego grona odbiorców. 
Po prostu chcę, aby moje piosenki były słu-
chane przez wszystkich, którzy potrafią otwo-
rzyć się na emocje.

EN

DEEPLY PERSONAL MUSIC
UNDER THE PSEUDONYM ISLET HIDES 
IZABELA LASKOWSKA, A MODEST GIRL 
WHO IS CURRENTLY TAKING HER FIRST 
STEPS ON THE MUSIC MARKET THANKS 
TO THE ALBUM ZATRZYMAJ SIĘ, WHICH 
HAS JUST BEEN RELEASED AT HER 
OWN EXPENSE. BUT IS ISLET THE SAME 
PERSON AS IZABELA?

What image of you will I see in my mind 
when I sink into an armchair and start listen-
ing to your album?
It’s hard to talk about myself like that, but 
I think that the first impression may be of 
a gentle but at the same time strong person.

And could you tell me which songs depict 
those features?
You will surely find gentleness in “Is it 
Love?”, which is about love and lack of faith 
that something like that could happen to 
me. On the other hand, the album features 
such songs as “Stop niemocy”, which ex-
presses my opposition to others interfering 
in my private life and affairs.

You wrote all lyrics yourself. Do situations 
that inspired them dance before your eyes 
when you sing your songs live?
Yes, my music is inspired by emotions, a fun-
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damental element of all of us. In my lyrics, 
I try to describe everyday situations and 
states of human mind that accompany them. 
My works are geared precisely towards emo-
tional expression. It agrees with my charac-
ter. I understand such language perfectly, and 
it’s easy to express myself with its help.

But aren’t you distracted by those emo-
tions? Doesn’t it happen that your voice 
breaks up sometimes?
No, it doesn’t. Perhaps because I treat emo-
tions as a source of artistic performance too. 
My song “Wróg nr 1” is a perfect example of 
such an attitude. It contains the words “flow 
through me, my anger”. In fact, describing 
such subjectively perceived emotions as an-
ger helps me. As a result, I become reliable in 
the stories I want my listeners to hear. For me, 
reliability is the most important thing in my 
music. Even when I sing covers of someone 
else’s songs.

Why did you decide to release an album? 
Weren’t you afraid of all the costs, logis-
tics and other problems created by such 
a decision? In today’s world, it assumes 
the proportions of a caprice.
I  recorded the album because there was 
a need for that. I’ve been giving concerts for 
several years. After performances, I was of-
ten approached by people asking where they 
could buy my album. Besides, it’s always been 
my dream, but I guess I hadn’t had enough 
courage before. But concerts and positive 
comments finally made me take the decision. 
Also, at a certain point I was simply tired of 
explaining that there had been no album yet. 
Now I slowly write songs for the next record. 
I must admit I found it initially easier to write 
them in English, but now I more and more of-
ten decide on our mother tongue. I think it’s 
a symptom of certain maturity.

How long have you been actually active 
as Islet?
In June, it had been a year since Islet Music 
was established, but I’ve been performing 
under the pseudonym for seven years al-
ready. I’ve been gathering material for the 
album for the past two years. I included the 
most important emotions that accompa-
nied me in various moments of my life in my 
songs. Some of them were hard moments. 
Paradoxically, I think of them as those that 
gave me the greatest strength and ability 
to change something. This is what my song 
“The hardest time” is about.

I guess that when you take a look at the al-
bum in several years’ time, you will feel how 
much strength it gave you too.

I had to overcome a really heavy burden to re-
cord the album, find sponsors and so on. I took 
on the responsibility for almost every aspect: 
from musicians through lyrics to the cover. It 
was very difficult because I was still learning 
all that and I was likely to make large mistakes.

It seems that you yourself were surprised 
that you finally succeeded.
You know, I still don’t believe in all that. 
It’s hard to think that I’ve done it all my-

You’re right, I sometimes become tired of 
my “courage”. I’d really like to find some-
one who could help me with that. But the 
thing I’d like most is to start playing with 
my own band.

Now I’m going to ask you the most diffi-
cult question for an artist. If a stranger sat 
down here, how would you encourage him to 
listen to your album and how would you tell 
him about your music?
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self. As a matter of fact, I probably don’t 
even realize how much inner strength 
there is inside of me. I’d like to believe in 
that one day.

Let us go back to the very beginning. How 
did it happen that you took interest in per-
forming music?
It began when I  was still at kindergar-
ten and met a  lady who was in love with 
Kashubian songs. She sent us to a contest, 
we performed in television, and I’ve start-
ed singing since then on. I was singing in 
a Catholic band, at school, at university. 
I was working with disabled children for 
eight years, and I tried to share my passion 
with them too. Then difficult moments 
came, including a  divorce, so I  decided 
it was time to bounce back. Besides, I got 
tired of the administrative issues related 
to my work with children so I decided to 
give it up and try something I  could ex-
press my feelings through.

Aren’t you afraid that it can be a bit diffi-
cult for a lonely girl with a guitar in the cru-
el music world? For instance, you are giving 
a concert in Vienna the day after tomorrow 
and you have to clamber there with all of 
your equipment yourself.

Indeed, it is a difficult question because I’m 
not fully able to name what the album con-
tains. It’s simply author’s music, very original 
and deeply personal. One can find truth, hope 
and other inner things like that there.

So the album lets us get to know not only 
Islet but also Izabela Laskowska? Because 
I must admit that the picture that emerges 
from the interview is one of a person full of 
contradictions.
It’s true. I actually fight with myself all the 
time and keep looking for the real me. I often 
had problems with my sensitivity because it 
was giving me a hard time. Now I’m trying to 
let it get closer to me, but this time I have it all 
under strict control.

To whom do you address your music?
To sensitive people, I guess, and those who 
are open to emotions. I address it to every-
one who, just like me, stopped at a certain 
moment in their lives and had to muster 
the courage to keep going. I hope I’m able 
to help them. I’d of course like a more se-
rious record label to become interested 
in the album so that it could reach a wid-
er audience. I simply want my songs to be 
enjoyed by everyone who can open them-
selves to emotions.





ierwszy raz zobaczyłam Dorotę 
w czwartkowy wieczór. Wiedziałam, 
kim jest i co robi, nie wiedziałam 

tylko jak. Najpierw zbiegł pies. Potem po 
czerwonym dy wanie zeszła ona. Opusz-
czone, remontowane kamienice mają to do 
siebie, że nigdy nie wiesz, co zobaczysz za 
rogiem. A już na pewno nie spodziewasz się, 
że malarz, z którym się spotykasz, zrobi na 
wejście kilka kroków po rubinowej wykła-
dzinie. Podświadomie oczekujesz nowocze-
snej pracowni, a wchodzisz po omacku do 
przestrzeni, której kształty widzisz dopiero, 
kiedy oczy przyzwyczają ci się do ciemności. 
Piętnaście minut wcześniej miałam marne 
pojęcie o obrazach, które maluje się farbami 
UV. Wiedziałam tyle, ile przeczytałam i tyle, 
ile usłyszałam z ust Mateusza: idź-one-do-cho-
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A BIT OF DISTANCE FROM WHAT YOU SEE. 
THERE IS ONLY ONE STRICT CONDITION. 
WHEN YOU HUNT A PIECE OF ART, YOU 
DON’T FOLLOW SCHOOLS, PAPERS OR 
DISTINCTIONS. YOU FOLLOW TALENTS, 
TECHNIQUES, DISTINCTNESS AND HEART, 
AND IF YOU’RE LUCKY ENOUGH, YOU WILL 
ALSO SEE A SPARKLE. I, APART FROM 
BEAUTY, CAPTURE STORIES.

I saw Dorota for the first time on a Thurs-
day evening. I knew who she was and what 
she was doing, I just didn’t know how she 
was doing it. First a dog ran towards me. 
Then she went down a  red carpet. The 
thing about abandoned tenements under 
renovation is that you never know what you 
will see around the corner. And you surely 
don’t expect the painter you’re supposed 
to meet take several steps down a ruby rug. 
You subconsciously expect a modern studio 
but instead grope your way to a room whose 
shapes become visible only after your eyes 
get accustomed to darkness. Fifteen min-
utes earlier, I hadn’t known a lot about pic-
tures painted with the use of UV paints. I’d 
known as much as I’d read and heard from 
Mateusz: go-they-goddamn-glow. So I went, 
and it left me speechless. I must admit that 
I’d been afraid of that type of painting. Pic-
tures glowing in the dark might balance 
between excellence and kitsch. I’m an art 
historian and have already seen a lot of bad, 
excessively complicated works, but Dorota 
has won my heart. I saw canvases that are 
good in daylight and gain a new life in the 
darkness. They’re a bit like vampires, which 
show their true dangerous nature only when 
the night falls. I don’t know whether its 
thanks to Dorota’s doctorate and perfect 
technique or simply thanks to her enor-
mous talent and intuition, but when I was 
sitting in front of her paintings on a white 
sofa surrounded by quiet and darkness, 
I had the impression that her compositions 
are supposed to put me under hypnosis in 
a perfectly thought-out way. I took a look at 
pulsating geometric structures and the sky 
glowing from the canvas above the city, just 
like the one I see every day from my balco-
ny. I was looking at the small white point 
suspended in infinity and got the impres-
sion that I was precisely to look at all that 
ad infinitum. I was stroking the dog with 
clever eyes and knew that I hadn’t so far met 
painting in the darkness, but I didn’t want 
to know why. When you see Dorota Borows-
ka’s paintings, you have only here and now 
in your mind and forget how important it is 
that she’s the only one who makes her paint-
ings never fall asleep. And she does it at the 
highest professional level. 

P

TEKST

ZUZANNA   
CISZEWSKA

POLOWANIE NA SZTUKĘ NIE JEST TRUDNE. KAŻDY MOŻE TO 
ROBIĆ. WYSTARCZY PORZUCIĆ IGNORANCJĘ, NAUCZYĆ SIĘ PATRZEĆ 
I ZACHOWAĆ ODROBINĘ DYSTANSU DO TEGO, CO SIĘ WIDZI. JEST 
TYLKO JEDEN, KARDYNALNY WARUNEK. POLUJĄC NA SZTUKĘ NIE 
TROPISZ SZKOŁY, PAPIERKÓW I WYRÓŻNIEŃ. ŚLEDZISZ TALENT, 
WARSZTAT, INNOŚĆ I SERCE, A JEŚLI MASZ SZCZĘŚCIE ZOBACZYSZ 
TEŻ ISKRĘ. JA, OPRÓCZ PIĘKNA, ZDOBYWAM HISTORIE.

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

FOT. MAT.PRASOWE
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lery-świecą. No to poszłam, a potem odjęło 
mi mowę. Przyznam, bez bicia się zarzeknę, 
że bałam się tego malarstwa. Obrazy świe-
cące w ciemności mogą balansować na cien-
kiej krawędzi między świetnością a kiczem. 
Jestem historykiem sztuki i widziałam już 
dużo złej, przekombinowanej twórczości, 
ale Dorota zdobyła moje serce. Zobaczyłam 
przed sobą płótna, które są dobre w świetle 
dziennym, a w ciemności dostają drugie ży-
cie. Trochę jak wampiry, które dopiero nocą 
pokazują swoje prawdziwe, niebezpieczne 
oblicze. Nie wiem, czy to zasługa doktoratu 
i doskonałego warsztatu Doroty, czy po pro-
stu niebywałego talentu i intuicji, ale siedząc 
przed jej obrazami na białej kanapie w ciszy 
i ciemności miałam wrażenie, że jej kompo-
zycje w sposób dokładnie przemyślany mają 
wprowadzić mnie w stan hipnozy. Spojrzałam 
na pulsujące struktury geometryczne i nie-
bo, błyszczące z płótna nad miastem jak to, 
które codziennie wieczorem widzę ze swoje-
go balkonu. Wpatrywałam się w zawieszony 
w nieskończoności, biały punkcik i miałam 
wrażenie, że tak właśnie w nieskończoność 
mam na to wszystko patrzeć. Głaskałam łeb 
psa o mądrych oczach i wiedziałam, że nigdy 
dotąd nie spotkałam malarstwa w ciemności, 
ale nie chciałam znać odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego. Widząc obrazy Doroty Borowskiej 
masz w głowie tylko tu i teraz i zapominasz 
jak ważne jest to, że ona jest jedyną, która 
sprawia, że jej obrazy nie śpią. I robi to na naj-
wyższym możliwym poziomie. 

EN

DOROTA BOROWSKA. PAINTING 
IN THE DARKNESS

ART HUNTING ISN’T DIFFICULT. ANYONE 
CAN DO THAT. YOU JUST HAVE TO GIVE UP 
IGNORANCE, LEARN TO LOOK AND KEEP 

DOROTA BOROWSKA
MALARSTWA W CIEMNOŚCI





WYSTAWIA W CAŁEJ EUROPIE, ALE ZA NIC W ŚWIECIE NIE PORZUCIŁABY SOPOTU. 
MÓWI, ŻE JEJ OBRAZY TRZEBA NIE TYLKO OGLĄDAĆ, ALE ODCZUWAĆ. BLISKO JEJ DO 
TASZYZMU, ALE NIE MA OPORÓW PRZED PODĄŻANIEM WŁASNYMI ŚCIEŻKAMI. ALICJA 
DOMAŃSKA, JEDNA Z CIEKAWSZYCH POLSKICH MALAREK MŁODEGO POKOLENIA.

TEKST Mateusz Kołos
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GDZIE POSZŁA A LICJA?

ZDJĘCIA Anna Nowocińska



(Zanim zaczynamy rozmowę, kelnerka 
kładzie przed moją rozmówczynią talerz 
z dymiącą jeszcze szarlotką) Alicja Do-
mańska (lekko skonsternowana): Śnia-
danie.

Śniadanie? A to częsta sytuacja, że jesz je 
w takiej postaci?
Chodzi ci o pośpiech i brak czasu na war-
tościowe posiłki? Zdarza się, że nie po-
myślę o tym rano, bo jak tylko się obudzę 
zaczynam działać. Ale pozostaję człowie-
kiem i miewam dni, gdy śniadanie okazu-
je się ważniejsze.

Potrafisz odżywiać się tym co tworzysz?
Nie wpadam w twórcze ciągi, ale nie sto-
suję też zasady ośmiu godzin pracy. Jeśli 
mnie coś dopada, po prostu zamykam 
się w pracowni. Całe szczęście, dopada 
mnie często.

Wolisz pracować w dzień czy w nocy?
Ja na dobrą sprawę pracuję 24 godziny na 
dobę, jeśli wliczysz w to kreowanie pomysłów.

W czasie snu też, mam rozumieć?
Sny bardzo często przydają się w pracy, 
parę lat temu byłam nimi na tyle zaintere-
sowana, że powstał nawet cały cykl obra-
zów o tej tematyce.

Zapisujesz swoje pomysły?
Ustawicznie. Jak się zagapię, mogę stracić 
wartościowy koncept. Mózg ludzki jest nie-
samowitym i pięknym narządem, potrafi nas 
ciekawie prowadzić przez rzeczywistość, ale 
ma też swoje prawa.

Mocno przerabiasz tę rzeczywistość w swo-
ich pracach.
W „Tramwaju zwanym pożądaniem” pada 
taki cytat: „I don't want realism, I want ma-
gic”. Ja się mocno w niego wsłuchuję, gdy 
tworzę, gdy nadaję tytuły obrazom. Od paru 
lat pracuję na przykład nad cyklem zatytuło-
wanym „Alice left Wonderland”.

Kraina Czarów bez Alicji brzmi bardzo pusto.
A mnie bardziej interesuje gdzie poszła sama 
Alicja. Taka podróż od siebie do siebie, bo 
gdzie indziej można pójść, jeśli ucieka się 
z Krainy Czarów?

To musi być mroczne miejsce, sądząc po ko-
lorystyce twoich obrazów.
Ja bym tak tego nie ujęła. Mam swoją pa-
letę barw, którą wypracowałam przez lata 
i jestem jej po prostu wierna. Nie pociąga 
mnie mrok i nie dorabiam do koloru żadnej 
filozofii. Zresztą, obok ciemnych barw bar-
dzo lubię używać bieli, więc równie dobrze 
możesz zawyrokować, że pociągają mnie 
kontrasty. Co zresztą jest prawdą. Czerń 
i biel to świetne zestawienie, wypełniające 
się przeciwieństwa.

Kiedy masz świadomość, że cykl się skończył?
Na to nie ma reguły, podobnie jak w muzy-
ce. Jeśli uznasz, że napisałeś dostatecznie 
dużo dobrych taktów, stawiasz ostatnią 
kreskę. Cykl nie rządzi się liczbami, tylko 
emocjami. Emocje się wyczerpują, wyczer-
puje się cykl. Proste. Jeden obraz z cyklu 
może powstawać miesiącami, inny maluje 
się w jedną noc. Nigdy nie uważam, że praca 
jest ostatecznie skończona. W innych oko-

licznościach mogłaby przecież wyglądać 
zupełnie inaczej. 

Irytujesz się na swoje obrazy?
Nie wpadam w furię i nie rzucam pędzlami po 
pracowni. Zapraszam za to znajomych, z któ-
rymi dyskutuję o tym, co warto poprawić.

Z jednej strony emocje, z drugiej strony 
ograniczenie materią. Da się namalować do-
bry obraz przy pomocy kiepskich farb?
Trzeba pilnować tego, żeby dzieło nie wpadło 
w bylejakość – także od strony materialnej. 
Ale sam materiał nie jest przeszkodą osta-
teczną dla tych, którzy chcą siebie wyrazić. 
Ja sama lubię eksperymentować z materią, 
zapraszam do projektów designerów, projek-
tantów mody. Robiłam projekty, w których 
miniaturki moich obrazów były zatopione 
w żywicy. Albo takie, w których mieszałam 
malarstwo z fotografią.

I pewnie z przestrzenią też eksperymentu-
jesz?
Lubię wystawiać w dziwnych miejscach 
i sytuacjach, bo uważam, że sztuka powinna 
wychodzić z galerii do ludzi, być obecna w na-
szym życiu.

Może dlatego, że sami rzadko chodzimy do 
galerii.
Nie chcę odpowiadać w imieniu ogółu, bo 
kwestią indywidualną jest, czy ktoś ma po-
trzebę chodzenia do galerii, czy nie. Myślę, że 
wielu po prostu nie ma świadomości tego, co 
można tam zobaczyć.

W Zachęcie odbywa się obecnie wystawa 
„Ogrody”, gdzie odwiedzającym nakazuje się 
wręcz dotykanie sztuki.
Bo w angażowanie wszystkich zmysłów idzie 
dzisiejsze wystawiennictwo. Na zachodzie 
praktykuje się to od lat. To też powoduje, że 
ludzie chętniej przychodzą do galerii.

Dziś najczęściej realizujemy się artystycznie 
kiedy planujemy remont mieszkania.
A co w tym złego? Większość z nas posiada 
jednak jakieś wyczucie proporcji między 
funkcjonalnością a estetyką. Grunt to czuć 
się dobrze w swojej przestrzeni.

Podobno tworzysz obrazy do wnętrz.
Zdarza mi się malować na zamówienie. 
Nie mam z tym problemu, bo, jak już wspo-
mniałam, w  ten sposób też przybliżam 
sztukę widzom.

Zapewne intensywnie pracujesz teraz nad 
kolejnym projektem.
Kontynuuję obecnie cykl „Alice left Wonder-
land”, do którego zaprosiłam Johna Portera. 

G D Z I E  P O S Z Ł A  A L I C J A ?



MALUJE DZIŚ JEDNAK OBRAZY I FASCYNUJE SIĘ 
LUDZKIM CIAŁEM Z TROCHĘ INNEJ PERSPEKTYWY. 
A JEŚLI PRACUJE NA ŻYWYM ORGANIZMIE, 
TO DOTYCZY TO NAJCZĘŚCIEJ EMOCJI .

Muzyka i malarstwo to akurat moje ulubione 
połączenie, bo moim zdaniem świetnie się 
dopełniają. Premiera odbędzie się jeszcze we 
wrześniu w Sopocie, z racji tego, że mocno 
czuję się z tym miejscem związana, w paź-
dzierniku będę wystawiała w Warszawie.

Kim byłaby Alicja, gdyby nie trafiła do Kra-
iny Czarów?
Alicja Domańska mogła być lekarzem, bo jak 
już powiedziała, fascynuje ją mózg i wszystko 
co z nim związane. Więc zostałaby lekarzem, 
najlepiej neurologiem. Maluje dziś jednak ob-
razy i fascynuje się ludzkim ciałem z trochę 
innej perspektywy. A jeśli pracuje na żywym 
organizmie, to dotyczy to najczęściej emocji.

W miarę bezbolesne.
Oj, nie zawsze (śmiech).

EN

WHERE DID ALICE GO?

SHE EXHIBITS IN THE WHOLE EUROPE 
BUT WOULD NEVER LEAVE SOPOT FOR 
ANYTHING IN THE WORLD. SHE SAYS 
HER PAINTINGS HAVE TO BE NOT ONLY 
SEEN BUT ALSO FELT. SHE IS CLOSE TO 
TACHISME BUT HAS NO RESERVATIONS 
ABOUT GOING HER OWN WAY. ALICJA 
DOMAŃSKA, ONE OF THE MOST 
INTERESTING YOUNG POLISH PAINTERS.

(Before our conversation begins, a waitress 
puts a plate with a steaming piece of apple pie 
in front of my interlocutor) Alicja Domańs-
ka (a bit discomfited): Breakfast.

Breakfast? Does it often happen that you 
eat breakfast in such a form?
Are you talking about hurry and lack of 
time for nutritious meals? It sometimes 
happens that I don’t think about breakfast 
in the morning because I start working as 
soon as I get up. But I’m still human, and 
there are days when breakfast turns out to 
be more important.

Can you feed yourself on what you create?
I’m not caught up in whirls of work but don’t 
follow the rule of eight hours of work either. If 
something strikes me, I simply shut myself in 
my studio. Fortunately, it often strikes me.

Do you prefer to work during the day or at 
night?
I actually work 24 hours a day, if you were to 
count the times when I think ideas up as well.

Even when you sleep?
Dreams are very useful in my work. Sev-
eral years ago, I was so interested in them 
that I created a whole series of paintings 
on the subject.

Do you write down your ideas?
Constantly. If I miss something, I may lose 
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a valuable concept. The human brain is an 
amazing and beautiful organ. It’s able to lead 
us through reality in an interesting way, but it 
has its rights too.

You alter this reality greatly in your works.
There is such a quote in A Streetcar Named 
Desire: “I don’t want realism, I want magic”. 
I keep listening to it intently when I create 
and give titles to my paintings. I have been 
working on a series entitled “Alice left Won-
derland” for a couple of years.

Wonderland without Alice sounds very 
empty.
And I’m more interested in where Alice went. 
It’s such a journey from oneself to oneself, 
because where can one go when they leave 
Wonderland?

From the colours of your paintings it appears 
that it has to be a gloomy place.
I wouldn’t use such words. I have my co-
lour palette, which I have been developing 
for years, and I’m simply faithful to it. I’m 
not attracted by darkness and don’t add 
any philosophy to colours. Anyway, apart 
from dark colours, I  like to use white, 
so you could just as well state that I’m at-
tracted by contrasts. Which is actually 
true. Black and white is a perfect combi-
nation. They’re two opposites that com-
plement each other.

When do you become aware that a series is 
over?
There’s no rule for that, just like in music. 
When you think you have written enough 
good bars, you draw the last line. A series isn’t 
governed by numbers but emotions. When 
emotions run out, the series runs out too. It’s 
simple. It takes months to create one painting 
from the series and just one night to create 
another. I never think that a work is fully com-
pleted. After all, it could look totally different 
in different circumstances.

Are you sometimes irritated by your paint-
ings?
I don’t fly into a rage or throw brushes around 
the studio. But I invite friends and discuss 
things I should correct with them.

There are emotions on the one hand and 
matter limitations on the other. Is it possible 
to paint a good picture with the use of poor 
paints?
You have to be careful not to sink into me-
diocrity, also as far as the material sphere 
is concerned. But material as such isn’t a fi-
nal obstacle for those who want to express 
themselves. I like experimenting with matter, 
I invite designers, including fashion design-
ers, to my projects. I’ve been working on 
projects featuring miniatures of my paint-
ings covered in resin. Or those in which 
painting was combined with photography.

So you probably experiment with space 
as well.
I like exhibiting my works in strange places 
and situations because I think that art should 
leave galleries and reach people, it should be 
present in our lives.

Perhaps it is because we rarely visit galleries 
on our own.
I don’t want to talk on behalf of the general 
public because it’s an individual thing wheth-
er someone has a need to visit galleries or not. 
I think that many are simply not aware of what 
they can see there.

There is currently an exhibition called “Ogro-
dy” held in Zachęta, where visitors are al-
most ordered to touch art.
Because today’s art of exhibition moves to-
wards the involvement of all senses. It’s been 
present in the West for many years already. 
And it makes people more willing to come to 
galleries too.

Nowadays, we most often fulfil ourselves as 
artists when we renovate our flats.
And what’s wrong about it? After all, most of 
us have a sense of balance between function-
ality and aesthetics. What matters is to feel 
good in your surroundings.

I have heard you create interior paintings too.
I sometimes paint to order. And I don’t find 
it problematic because, as I’ve already said, 
I bring art closer to the audience this way.

You certainly work hard on a new project now.
I currently continue the series “Alice left 
Wonderland”, to which I’ve invited John 
Porter. Music and paintings are in fact my 
favourite combination because, in my opin-
ion, they complement each other perfectly. 
Its premiere will take place already in Sep-
tember in Sopot, because I feel strongly at-
tached to the city. I will exhibit in Warsaw 
in October.

Who would have Alicja become if she had 
not found herself in Wonderland?
Alicja Domańska could be a  doctor be-
cause, as she’s already mentioned, she’s 
fascinated by the human brain and every-
thing else related. So she would have be-
come a doctor, preferably a neurologist. 
But she produces paintings now and is 
fascinated by human body from a slight-
ly different perspective. And when she’s 
working on a living organism, it most often 
concerns emotions.

Which is rather painless.
Not always. (Laughs)
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ŻADNEGO
„PYFKA” NIGDY NIE MALUJE PO ALKOHOLU. WYSTAWIA PO CAŁYM ŚWIECIE, 

CHOCIAŻ JEST DOPIERO PO TRZYDZIESTCE. A DO TEGO JEST 
JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH PROMOTORÓW MŁODEJ POLSKIEJ 
SZTUKI ZA GRANICĄ. LADA DZIEŃ W WARSZAWSKIEJ GALERII PRZY 
TEATRZE BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ WYSTAWĘ „JASIŃSKI&FRIENDS 
IV”, KTÓREJ JEST KURATOREM. DOMINIK JASIŃSKI.
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Ż A D N E G O „ P Y F K A ”

Malarstwo czy grafika? 
Gdybym musiał wybierać to chyba grafika. 
Według mnie wymaga więcej finezji.

Ciekawe, bo wydajesz się bardziej skupiać na 
malarstwie.
Rzeczywiście, uprawiam teraz więcej malar-
stwa, również ze względu na to, że nie mam 
możliwości technicznych do tworzenia grafi-
ki warsztatowej, tej najbardziej szlachetnej. 
Apeluję więc do państwa – kupujcie prace 
Jasińskiego, żeby artysta był w stanie zafun-
dować sobie duży dom z pomieszczeniem 
na warsztat graficzny, prasy do linorytu 
i kwaszarnię do robienia matryc metalowych 
(śmiech). Z malarstwem jest tak, że daje mi 
dużo radości ale i rozleniwia. Czasem obrazy 
powstają w przeciągu kilku dni, nad linory-
tem potrafię spędzić kilka miesięcy.

Lubisz ludzkie twarze. Prawie tak mocno jak 
Witkacy.
Oj, daleko mi do formistów i użalania się nad 
tym, że sztuka już dawno przestała być „czy-
sta”. Jednocześnie cała sylwetka Witkacego, 
jego styl życia i twórczość zawsze wzbudzała 
we mnie podziw. Może dlatego, że tak różnie 
do życia podchodzimy. Ja jestem bardzo przy-
ziemny, widzę świat materialnie i do materii 
przywiązuję dużą wagę.

Konformista?
Trochę. Poza tym nie uży wam narkoty-
ków i nigdy nie maluję po alkoholu. Nud-
no, prawda?

Żadnego „pyfka”?
Lubię tworzyć pod pełną świadomością tego, 
co spod mojej ręki wydobywam, lubię dawko-
wać siebie w obrazach, nie odkrywać wszyst-
kiego. Na to wszystko jeszcze mam czas. Co do 
projektów fotograficznych Witkacego – one są 
bardzo zagadkowe, idą w stronę nadinterpre-
tacji. Artysta tworząc puszcza wodze fanta-
zji, a potem trafia pod oko odbiorców i każdy 
z nich ma o danym dziele coś do powiedzenia. 

To jest w sztuce fajne, taka wielość subiek-
tywnych płaszczyzn. Niestety często sztukę 
komentuje się w sposób przeintelektualizowa-
ny, niepotrzebnie dokleja się obrazom łatki, 
wymyśla filozofie. Koniec końców obraz jest 
tylko czystym kawałkiem lnianego płótna.

Oho.
Do czasu kiedy ktoś odważy się coś na tym 
płótnie popełnić, pokazać kawałek siebie. 
Niekonieczne z chęcią nawiązania dialogu 
z resztą świata.

Co robi Travis Barker z Blink 182 na twoich 
obrazach?
Nie zawsze mam dostęp do „żywego” mode-
la. Wtedy z pomocą przychodzi internet i wy-
szukane zdjęcia.

Tak po prostu?
Czasami spotykam się z opinią, że malowa-
nie ze zdjęć jest uwłaczające. Odpowiadam 
wtedy, że uwłaczające jest siedzenie na dupie 
i czekanie aż coś się wydarzy. Ja jestem przy-
zwyczajony do dużej ilości pracy, nie ma dnia 
żebym nie brał w rękę ołówka czy pędzla.

Młody tytan.
Denerwuje mnie lenistwo. Na studiach Pauli-
na Karwecka powiedziała mi, że ja to jestem 
taki leniwy. Tę sytuację pamiętam do dzisiaj. 
Od tego czasu pracuję 24/7. Nie ma dla mnie 
różnicy w malowaniu celebryty czy osoby zu-
pełnie anonimowej. Znaczenie ma twarz, jej 
wyraz, coś, co mnie do tej twarzy ciągnie i nie 
daje spokoju. Tak było właśnie z Travisem 
Barkerem. Ostre rysy, ciemna oprawa oczu – 
tylko malować!

I naprawdę nie masz żadnych oporów?
Na początku miałem pewną blokadę: ale prze-
cież to jest Pani Ela, którą ja znam z telewizji od 
dziecka i ta Pani Ela zamawia u mnie portret, 
a moje portrety nie zawsze są symetryczne, 
wygładzone. To jak ja mam tą Panią Elę teraz 
namalować żeby się na mnie nie obraziła? Całe 
szczęście Pani Ela okazała się nie mniejszą pa-
sjonatką sztuki niż ja, więc dała mi wolną rękę, 
a taka wolność przekazu uskrzydla artystę.

Lubisz chyba dysproporcje i nieforemno-
ści? Nawet pracę dyplomową napisałeś 
na ten temat.

MYŚLĘ, ŻE O TO WŁAŚNIE 
W UPRAWIANIU SZTUKI CHODZI 
– ŻEBY IŚĆ DO PRZODU, CO JAKIŚ 
CZAS ZEBRAĆ SIĘ NA ODWAGĘ 
I ZROBIĆ COŚ NOWEGO, BO 
KAŻDE NOWE DOŚWIADCZENIE 
ZOSTAWIA W NAS PIERWIASTKI, 
KTÓRE WYKORZYSTUJEMY 
W PRZYSZŁOŚCI.



Nie pociągają mnie ludzie idealni. Jest w nich 
coś nieprawdziwego. Kiedy zaczynałem malo-
wać fascynowali mnie surrealiści z Dalim na 
czele, potem przyszedł czas na hiperrealizm. 
Szybko zorientowałem się, że to nie dla mnie, 
że ja nie chcę wiernie odzwierciedlać rzeczywi-
stości. Raczej ją wzbogacać albo jej umniejszać, 
w zależności od nastroju. Każda niesymetrycz-
ność w budowie ludzkiej twarzy to wyzwanie, 
a jednocześnie to cechy tak bardzo osobiste, że 
nadają portretowi intymności. Generalnie czło-
wiek jest ułomny przede wszystkim wewnętrz-
nie – nie radzi sobie z własnymi emocjami, nie 
potrafi uzewnętrzniać uczuć. Ja chcę wywlec 
te niedociągnięcia na zewnątrz, podbić ich 
znaczenie zdeformowaniem tego, co widoczne 
na pierwszy rzut oka. Każda nieforemność to 
zaleta. Pokazuje, że mimo różnic w budowie, 
w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami. 
Może jest to banalne stwierdzenie, ale bardzo 
prawdziwe. Dużo podróżuję po świecie, pozna-
ję ludzi z całego globu – naprawdę nie różnimy 
się od siebie prawie wcale.

Możesz już mówić o swoim stylu?
Czasami dostaję maile, że ktoś widział 
mój obraz tu i tam i to bez wątpienia była 
moja praca. Nie wiem, na ile to dobre dla 
artysty być tak mocno rozpoznawalnym. 
Albo zaszufladkowanym.

Zaszufladkowanym?
Ja mam nadzieję, że cały czas ewoluuję i mój 
styl się zmienia. Myślę, że rzeczywiście ope-
ruję pewnym rodzajem połączenia kreski 
i plamy, które jest dla mnie znamienne. Jed-
nocześnie towarzyszy mi ciągła potrzeba 
zmiany, szukam nowych inspiracji, od czasu 
do czasu zbieram się na odwagę i próbuję cze-
goś nowego. Profesor Smolnicki z Wydziału 
Grafiki warszawskiej ASP, u którego miałem 
zaszczyt się kształcić nauczył mnie, że od cza-
su do czasu warto odejść od stylu, do którego 
jest się przyzwyczajonym, zaszaleć, całkowi-
cie oddać się instynktowi. Ja zawsze miałem 
z tym problem, bo podczas malowania za 
dużo myślę.

Tu emocje, tam myślenie, można zwariować.
Ale kiedy ten pęd do czegoś nowego bie-
rze górę, to „lecę po całości”. Zazwyczaj 
powstaje wtedy cykl prac zupełnie innych 
i patrząc na nie z boku myślę: ale taka es-
tetyka jest dla mnie zupełnie obca. Wtedy 
wracam do swoich wypracowanych latami 
trików i smaczków, mimowolnie przemy-
cając jednak jakieś nowe doświadczenia 
Myślę, że o to właśnie w uprawianiu sztuki 
chodzi – żeby iść do przodu, co jakiś czas 
zebrać się na odwagę i zrobić coś nowego, 
bo każde nowe doświadczenie zostawia 

w nas pierwiastki, które wykorzystujemy 
w przyszłości.

To jest ten styl czy go nie ma?
Możemy rozmawiać o stylu Jasińskiego na 
dzień dzisiejszy, o jego niedociągnięciach 
czy inspiracjach, ale ja mam jeszcze wiele do 
zaoferowania i nie zamierzam stać w miej-
scu odcinając kupony od tego, co jest akurat 
modne. Teraz przykładowo obok mniej lub 
bardziej klasycznych portretów fascynują 
mnie związki międzyludzkie o silnym podło-
żu erotycznym, jakieś wynaturzenia i fetysze. 
Nie chcę się przed tym bronić, bo zadowolony 
będę tylko wtedy, kiedy moja praca będzie 
zgodna z moim sumieniem. Kilka moich 
ostatnich prac traktuje o uprzedmiotowieniu 
człowieka i jego seksualności, jak np. „And 
what’s your hobby?”. Nie zawsze spotykają 
się one z pozytywnym odbiorem. Dla mnie to 
jest pewien etap, przez który chcę przejść, bo 
wiem, że zaczerpnę z niego wartościowe rze-
czy na przyszłość.

Ok, załóżmy, że jestem niewidomy. Opisz 
mi malarstwo Dominika Jasińskiego w kilku 
zdaniach?
I jak ja mam opisać to swoje malarstwo 
żeby nie wyszło na to, że wpadam w samo-
uwielbienie?

No, spróbuj.
Chyba najtrafniej jest powiedzieć, że to uczu-
cie kiedy siedzisz w wygodnym fotelu i sięgasz 
do paczki z cukierkami, która zawiera zarów-
no te słodkie jak i bardzo kwaśne. Na dodatek 
ktoś przyjemnie masuje ci stopy.

Podobno ciągle nie zorganizowałeś wystawy 
w rodzinnym mieście Rzeszowie.
I bardzo nad tym ubolewam, bo mam wielki 
sentyment do tych terenów. Co jakiś czas od-
zywam się do rzeszowskiego WDK, ale termi-
ny mają tak napięte, że jeszcze nie udało nam 
się zacząć współpracy. Dobrze to o nich świad-
czy, bo prężnie działają. Może po tym wywia-
dzie zaproszą mnie bez kolejki (śmiech). 

EN

NO SUDS

HE NEVER PAINTS UNDER THE INFLUENCE. 
HE EXHIBITS IN THE WHOLE WORLD, 
EVEN THOUGH HE IS ONLY THIRTY-
SOMETHING. AND HE IS ONE OF THE 
BIGGEST PROMOTERS OF YOUNG POLISH 
ART ABROAD AND THE CURATOR OF 
THE EXHIBITION “JASIŃSKI&FRIENDS IV”, 
WHICH WE WILL HAVE A CHANCE TO SEE IN 
GALERIA PRZY TEATRZE IN WARSAW ANY 
DAY NOW. DOMINIK JASIŃSKI.
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Painting or graphic arts?
If I was to choose, I guess I’d choose graphic 
arts. I think they demand more finesse.

Interesting. You seem more focused on 
painting.
Indeed, I do more painting now, also be-
cause I don’t have the technical capabil-
ities to create artistic graphics, which is 
the most noble form of graphic arts. So 
I’d like to ask all of you to buy Jasiński’s 
works so that the artist can afford a large 
house with a separate room for his graph-
ic workshop, presses for linocut printing 
and equipment for making metal matri-
ces. (Laughs) As far as painting is con-
cerned, it brings me a lot of joy but at the 
same time makes me lazy. I sometimes 
create paintings within several days, but 
I can spend several months working on 
a linocut.

You like human faces. Almost as much as 
Witkacy did.
Oh, I’m far from the Formist movement 
and complaints about the fact that art has 
stopped being “pure” a long time ago. Still, 
Witkacy as a person, his lifestyle and works 
have always impressed me. Perhaps because 
we approach life in far different ways. I’m 
very down-to-earth, I see the world through 
a material perspective and attach great sig-
nificance to matter.

A conformist?
To some extent. Besides, I don’t take drugs 
and never paint under the influence. Bor-
ing, isn’t it?

No suds?
I like to work in full consciousness of what my 
hands create, I like to dose myself in my paint-
ings rather than uncovering everything. I still 
have time for that. As regards Witkacy’s pho-
tography designs, they’re very mysterious and 
head towards overinterpretation. When artists 
create, they allow full play to fantasy. Then they 
reach the audience, and everyone has some-
thing to say about a given work. That’s what’s 
nice about art: such a multitude of subjective 
planes. Unfortunately, people often comment 
on art in an overintellectualized way, they put 
unnecessary marks on paintings and develop 
unnecessary philosophies. In the end, each 
painting is just a clean piece of linen canvas.

Oho.
As long as someone dares to paint something 
on that canvas and show a bit of themselves. 
Not necessarily with the intention of establish-
ing a dialogue with the rest of the world.

What does Travis Barker from Blink 182 do 
in your paintings?
I don’t always have access to a “living” mod-
el. Then I seek help on the Internet and in 
photographs I can find.

Just like that?
I sometimes meet with opinions that paint-
ing photographs is derogatory. I  reply 
that what is derogatory is sitting on one’s 
arse, waiting for something to happen. 
I’m accustomed to a lot of work; not a day 
passes without me taking hold of a pencil 
or brush.

A young Titan.
Laziness gets on my nerves. At university, 
Paulina Karwecka told me that I was a rath-
er lazy guy. I still remember that. I’ve been 
working twenty four hours a day since then 
on. There’s no difference in painting a celeb-
rity or a completely anonymous person for 
me. It is the face that matters, its expression 
and something that draws me to the face and 
keeps haunting me. That’s what happened 
with Travis Barker. Sharp features, dark-
framed eyes – I simply had to paint it.

And you really don’t have any reservations?
I had a certain block in the beginning: wait, 
that’s the Ela I’ve known from TV since 
I was a child, and that Ela orders a portrait 
from me, and my portraits aren’t always 
smooth and symmetrical. So how am I now 
supposed to paint her so that she doesn’t 
take offence at me? Fortunately, Ela turned 
out to be no lesser an art lover than I am, 
she gave me a free hand, and such a free-
dom of expression inspires artists.

Ż A D N E G O „ P Y F K A ”



I guess you like disproportions and irregular-
ities. You wrote a dissertation on that topic.
Ideal people don’t attract me. There’s some-
thing untrue about them. When I was be-
ginning painting, I was fascinated by surre-
alists and Dali in particular, then came the 
time for hyperrealism. I quickly noticed 
that it wasn’t for me, that I didn’t want to 
mirror reality perfectly. I wanted to enrich 
or depreciate it, depending on my mood. 
Every asymmetry in the shape of a human 
face is a challenge, and at the same time 
such features are so personal that they add 
intimacy to portraits. Generally, humans 
are imperfect mainly as far as their inner 
side is concerned: they can’t manage their 
emotions, they’re not able to express their 
feelings. I want to drag those imperfections 
out and increase their significance by de-
forming what’s visible at first glance. Each 
irregularity is an advantage. It shows that 
despite differences in the way we’re built, 
we’re actually the same. Perhaps it’s a banal 
statement, but it’s very true. I travel around 
the world a lot, I meet people from the whole 
planet, and we’re really not that different 
from one another.

Are you already able to talk about your style?
I sometimes get e-mails that someone has 
seen a painting somewhere and was sure it was 
my work. I don’t know how good it is for an art-
ist to be so recognizable. Or pigeonholed.

Pigeonholed?
I hope that I’m still evolving and that my style 
changes. I think I really use a certain kind of 
combination of stroke and stain that’s char-
acteristic of me. But at the same time I feel the 
need for change, I search for new inspirations 
and from time to time summon up the cour-
age and try something new. I had the honour 
of being taught by Professor Smolnicki from 
the Faculty of Graphic Arts at the Academy of 
Fine Arts in Warsaw, who told me it’s necessary 
to depart from the style one is used to, cut loose 
and surrender oneself to his or her instinct 
completely from time to time. I’ve always found 
it hard because I think too much when I paint.

Emotions here, thoughts there – it’s enough 
to drive one crazy.
But when this drive for something new gets 
the upper hand, I go the whole hog. I usually 
create a series of works that are completely 
different from anything else I do then, and 
when I look at them from a different perspec-
tive, I realize that such aesthetic is complete-
ly alien to me. Then I return to the tricks I’ve 
been developing for years but unwittingly 
smuggle some new experiences. I think that 
this is actually what producing art is about: 

moving forward and mustering up the cour-
age to do something new from time to time 
because each new experience leaves us with 
some new elements we will use in the future.

So do you have a style of your own or not?
We can talk about Jasiński’s style as of today, 
about his shortcomings and inspirations, but 
I have still a lot to offer and have no plans to 
stand still, cashing in on what’s currently 
fashionable. For example, apart from more or 
less classic portraits, I’m currently fascinated 
by interpersonal relations with a strong erot-
ic basis, by perversions and fetishes. I don’t 
want to defend myself against that because 
I can be satisfied only when my work is con-
sistent with my conscience. Several of my re-
cent works are about man being treated like 
an object and about his sexuality, for example 
“And what’s your hobby?”. Not always do they 
meet with a positive reception. It’s a certain 
stage for me, and I’d like to move through it 
as I know that it will be a source of valuable 
things for me in the future.

Ok, let’s assume I’m blind. Describe Dominik 
Jasiński’s paintings in several sentences to me.
And how am I supposed to describe my paint-
ings in a way that doesn’t make me look as if 
I was falling into self-admiration?

Give it a try.
I guess the most accurate thing to say is that 
it’s a feeling you experience when you sit in 
a comfortable armchair and reach out for 
a packet of candies which contains both sweet 
and sour ones. Additionally, someone gives 
you a pleasant foot rub.

Apparently, you haven’t yet organized an 
exhibition in Rzeszów, your home town.
And I regret it a lot because I have a great fond-
ness for the region. I sometimes get in touch 
with the regional culture centre in Rzeszów, 
but they have such tight deadlines that we hav-
en’t managed to start working together yet. It 
speaks well of them because it means they’re 
active. Perhaps the interview will make them 
invite me in spite of the queue. (Laughs) 
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TEKST Jakub Milszewski
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ZDJĘCIA źrdło: mfk.com.pl

CIESZANÓW 
ROCK 
FESTIWAL 
2015 JEDYNE CO NAM ZOSTAŁO TO POPATRZEĆ 

NA ZDJĘCIA Z TEGOROCZNEGO CIESZANÓW 
ROCK FESTIWALU I POWSPOMINAĆ. 
KTO BYŁ NIECH OTRZE ŁEZKĘ I TĘSKNI, 
KTO NIE BYŁ NIECH PODZIWIA I NIECIERPLIWI 
SIĘ NA MYŚL O KOLEJNEJ EDYCJI. . .
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CO TU DUŻO MÓWIĆ: 
TEGOROCZNY CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL BYŁ NAJLEPSZĄ 
EDYCJĄ ZE WSZYSTKICH 
DOTYCHCZASOWYCH. 
MOGLIBYŚMY ZROBIĆ JAKIŚ 
PLEBISCYT, GŁOSOWANIE, ALE 
WIEMY, ŻE I TAK ZWYCIĘŻYŁABY 
EDYCJA 2015. I TO DOBRZE

o tu dużo mówić: tegoroczny Ciesza-
nów Rock Festiwal był najlepszą edycją 
ze wszystkich dotychczasowych. Mo-

glibyśmy zrobić jakiś plebiscyt, głosowanie, 
ale wiemy, że i tak zwyciężyłaby edycja 2015. 
I to dobrze – festiwal od samego początku 
zachowuje tendencję wznoszącą i ptaszki 
śpiewają, że nie ma zamiaru na obecnym po-
ziomie osiąść. Ciągnie go w górę, do gwiazd. 
Nas też ciągnie na Cieszanów Rock Festiwal.

Na 2016 rok jeszcze kalendarza nie 
mamy, ale jak będziemy mieć to zaznaczy-
my datę kolejnego CRF zaraz po tym, jak 
pooznaczamy daty naszych rocznic ślubu 
i urodzin naszych bliskich.

EN

CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2015

THE ONLY THING LEFT WE CAN DO IS TAKE 
A LOOK AT PHOTOGRAPHS FROM THIS 
YEAR’S CIESZANÓW ROCK FESTIVAL AND 
LOSE OURSELVES IN REMINISCENCES. THOSE 
WHO ATTENDED THE FESTIVAL CAN WIPE 
AWAY THEIR TEARS AND MISS THE EVENT, 
AND THOSE WHO DIDN’T CAN ADMIRE THE 
IMAGES AND CONSIDER TAKING PART IN 
THE NEXT EDITION...

What can I say, this year’s Cieszanów Rock 
Festival was the best edition in its history. We 
could organize some kind of survey or poll, 
but we know that the 2015 edition would win 
anyway. And it would be a good thing because 
from its very beginning the festival has been 
following its upward trend, and rumour has it 
that it doesn’t plan on stopping at the current 
level. It’s drawn upwards, to the stars. And 
we’re drawn to Cieszanów Rock Festival.

We don’t have calendars for 2016 yet, 
but as soon as we do, we will mark the date 
of the next CRF right after the dates of our 
wedding anniversaries and birthdays of our 
friends and relatives.

C



mieszą mnie różne badania, zwłasz-
cza amerykańskie, ale to jedno 
zwróciło moją uwagę. Kliknęłam 

w link „Duży brzuch – mała pensja” i dowie-
działam się, że niby szata nie zdobi człowieka, 
ale ma duży wpływ na jego konto. Naukowcy 
z Pensylwanii udowadniają, że otyli zarabiają 
mniej i to nawet o 10 procent, bo według me-
nadżerów nie są efektywni. Nie ma też mowy 
o awansie. Zastanawiam się zatem, co w tej sy-
tuacji ma powiedzieć kobieta z nadwagą. W jej 
przypadku problem jest złożony, bo oprócz ki-
logramów w grę wchodzą historyczne zaszło-
ści, bo przecież nie umiejętności.

EN

WHY I AM NOT A CROESUS

Various kinds of research, especially Amer-
ican ones, make me laugh, but one at-
tracted my attention. I clicked the link 
“Big belly – poor pay” and learned that, 
although we are not supposed to judge 
by appearances, they have a huge influ-
ence on our bank accounts. Researchers 
from Pennsylvania prove that the obese 
earn even 10 per cent less because man-
agers claim they’re not effective. Promo-
tion is out of question too. So I wonder, 
what should an overweight woman say? 
In her case, the problem is complex: 
apart from kilograms, it is also about 
historical issues, but not about skills 
whatsoever.

If now some of you think that I  am 
a feminist, forget about it please. I simply 
quote hard facts, which clearly show that 
women are ambitious, better educated and 
more resistant to stress and to the chang-
ing reality. We are also able to work more 
effectively because we are determined to 
prove that giving birth does not diminish 
our value at all. And when our determi-
nation and motivation move forward like 
lightning, we are on our way to full bloom 
stopped by men, who are often frustrated 
and always unable to cooperate. But all 
those things mean nothing in this wom-
an-man duel because the labour market 
says it straight out: we prefer him.

Several numbers for those who still 
lack evidence. Research carried out by 
Sedlak&Sedlak reveals that the biggest 
difference in earnings between men and 
women with higher education in eco-
nomics amounts to 40 per cent in favour 
of the former. Harvard Business Review 
in turn notes that women in Poland are 
employed only when they satisfy 100% of 
requirements set out by the employer. For 
comparison, men can satisfy only 60% of 
requirements.

This way, thanks to data analysis, I now 
understand why, being a slim, petite blonde, 
I’m not a Croesus yet: because I’m a wom-
an. And as everybody knows, the better 
women are, the worse it becomes for them. 
But it is still better than thinking that 
our financial independence is worth no 
effort. So instead of finding 100 reasons 
for claiming that it is not worth being 
a  woman, we’d better chase the bunny. 
After all, we have already outdistanced 
it in many fields. Therefore, equal pay is 
just a matter of time. 

Ś

Jeśli ktoś teraz pomyśli, że jestem fe-
ministką, to proszę wybić to sobie z głowy. 
Przytaczam twarde dane, a z nich jasno 
wynika, że my kobiety jesteśmy ambitne, 
lepiej wykształcone, bardziej odporne na 
stres i na zmieniającą się rzeczywistość. Je-
steśmy też w stanie efektywniej pracować, 
bo za wszelką cenę chcemy udowodnić, że 
urodzenie dziecka w niczym nam nie ujmu-
je. I kiedy nasza determinacja i motywacja 
idzie błyskawicznie do przodu, nagle na 
drodze do pełnego rozkwitu staje mężczy-
zna – niekiedy sfrustrowany, a na pewno 
niezdolny do partnerskiego działania. W tej 
walce kobieta–mężczyzna nie ma to jednak 
żadnego znaczenia, bo rynek pracy mówi 
wprost – wolimy jego.

Gdybyście mieli niedosyt potwierdzeń 
– kilka liczb. Z badań Sedlak&Sedlak wyni-
ka,że największa różnica między zarobkami 
mężczyzny a kobiety z wykształceniem wyż-
szym ekonomicznym wypada na korzyść 
tych pierwszych i to o 40 procent. Z kolei 
„Harvard Business Review” pisze, że ko-
bieta w Polsce zatrudniana jest dopiero gdy 
spełnia 100% wymagań postawionych przez 
pracodawcę. Dla porównania, mężczyzna 
może spełnić tylko 60% oczekiwań.

I  w  ten oto prosty sposób, analizu-
jąc dane, rozumiem już dlaczego będąc 
szczupłą filigranową blondynką nie je-
stem jeszcze krezuską – bo jestem kobie-
tą. A jak wiadomo im kobiety są lepsze, 
tym mają gorzej – ale lepsze to niż myśle-
nie, że nasza niezależność finansowa nie 
jest warta skórki za wyprawkę. Dlatego 
zamiast wynajdować 100 powodów dla 
których nie warto być kobietą, lepiej go-
nić króliczka, bo na wielu polach już go 
przecież wyprzedziliśmy. Zatem wyrów-
nanie płac to kwestia czasu. 
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Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę i rozmowy. 
Nie kończy na jednym pytaniu, ale 
unika ludzi, którzy mówią bez końca. 
Jest też uzależniona od newsa 
i książek. Nie lubi marnować czasu 
i brzydzi się plotami.
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amień pamięta. Nauczył się tego 
w czasach kiedy był lawą w sercu 
naszej planety. Albo kiedy był pre-

historycznym stworzeniem, lewiatanem, 
potworem praoceanu. Z  jego kości, któ-
re miliony lat temu opadły na dno morza 
a potem rozpalone do czerwoności wytra-
wiały się w ogniu Ziemi, powstał marmur. 
Najbardziej szlachetna ze wszystkich skał. 

K Biały jak śnieg i zdawałoby się lekki ni-
czym tiul. 

Kiedy Michał Anioł Buonarotti, najbar-
dziej utalentowany człowiek swojej epoki 
dostał pierwsze zamówienie miał niewiele 
ponad dwadzieścia lat. A kamień, do któ-
rego przyłożył dłuto, był bezcenny. Sław-
ny marmur z Carrary. Skała, uważana za 
świętą. Tylko cesarze Rzymu mieli dość 

pieniędzy żeby z niego budować. Najwspa-
nialsze budowle starożytności, takie jak 
Panteon czy Kolumna Trajana zawdzięcza-
ją są sławę jego nieskazitelnej, lśniącej bieli 
poznaczonej szarą lub czarną blizną czasu. 
Michał Anioł zszedł do jaskini i osobiście 
wybrał skałę. Zamienił ją potem w rzeź-
bę młodej dziewczyny, która trzyma na 
łonie ciało tego, którego pokochała nad 
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JAPOŃSCY TWÓRCY OGRODÓW ZEN CENIĄ DRZEWA O GRUBYCH KORZENIACH. 
TO ZNAK WIEKU. UFAJĄ, ŻE TAKIE DRZEWO PAMIĘTA KAŻDEGO, KTO GO 
DOTYKAŁ. ALE W OGRODACH ZEN SĄ NIE TYLKO DRZEWA, ALE I SKAŁY. KAMIEŃ 
PAMIĘTA BOWIEM DŁUŻEJ NIŻ DRZEWO. KAMIEŃ JEST TRWALSZY NIŹLI CZAS.
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silnik zniesie aż dwanaście tysięcy obro-
tów. Wskazówki docierają do końca skali 
i muszą zaczynać od nowa. Jakbyśmy star-
towali spod świateł. 

Takie ustawienie cyfr na tarczy zmusi-
ło szwajcarskich specjalistów od mechani-
zmów zegarowych do przeformatowania 
swoich idei, ale udało się to znakomicie. 
Contagiri In Steel DLC Matte in Black to 
klasa sama dla siebie. 

Inną serią jest Trasmissione Meccani-
ca, którego obudowa przypomina tarczę 
sprzęgła. 

– To był moment, kiedy zobaczyłem 
jak mechanik składa sprzęgło. Zrozumia-
łem jak działa mechanizm, który pozwala 
mi jechać samochodem. Ale dziś patrzę na 
to inaczej. To mechanizm, który przenosi 
mnie w czasie. A więc tarcza sprzęgła po-
winna stać się elementem zegarka – opo-
wiada Giuliano. – Wbudowałem więc cały 
mechanizm zegarka w tarczę, która czyni 
możliwym każdy ruch. 

Daleko odeszliśmy od marmuru, a prze-
cież o tym miała być ta opowieść. A więc 
Giuliano przyjechał do Carrary jak Mi-
toraj czy wcześniej Michał Anioł. Się-
gnął po dłuto i wykuł swój kawał skały, 
która pamięta praocean. Skały, z której 
powstały dłonie Matki Boskiej trzymają-
cej Zbawiciela w najsławniejszej rzeźbie 
renesansu. I  wszystkie te wiekopomne 
budowle. I wielkie rzeźby Mitoraja. Ma-
zzuoli wyrzeźbił z nich koperty dla swoich 
najbardziej niezwykłych zegarków. Tych 
z serii Carrara in Marble. Bardzo klasycz-
nych, bardzo pięknych. Mających swoją 
wagę. Nie może być inaczej, bo trzymasz 
w ręku czas uwięziony w kamieniu. A ka-
mień zawsze pamięta.

WYDAWAŁOBY SIĘ, 
ŻE W TEJ DZIEDZINIE 
SZWAJCARZY 
POWIEDZIELI JUŻ 
WSZYSTKO. ŻE NIE 
DA SIĘ ZEGARKA 
WYMYŚLIĆ OD 
NOWA. A JEDNAK. 
MAZZUOLI 
POTRAFIŁ. 

wszystko. Nawet życie. Kiedy odsłonili tę 
rzeźbę w Watykanie nikt, ale to nikt na 
całym świecie nie był w stanie uwierzyć, 
że wykonał ją młody chłopak z  Floren-
cji. Nikomu wówczas nieznany. Podejrze-
wano, że wykonał ją Solari, więc Michał 
Anioł nocą zakradł się do kaplicy Św. 
Petroneli i wykuł na fałdzie szaty Matki 
Bożej napis: „To wyrzeźbiłem ja, Michał 
Anioł Buonarroti z Florencji”. Ta rzeźba 
– Pieta – uznana została za jedno z naj-
doskonalszych dzieł sztuki w  historii 
ludzkości. Z tego marmuru, cenniejsze-
go niż złoto, powstały też Peace Monu-
ment w Waszyngtonie, posadzki i kolum-
nada w sławnym meczecie Szejka Zajeda 
w Abu Dhabi, delhijska Akshardham, naj-
większa i  najsławniejsza świątynia hi-
nuistów, opera w  Oslo i  sławna figura 
Królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej, 
dar narodu polskiego dla najsławniejszej 
królowej w dziejach Polski. Wykonał ją An-
toni Madeyski. 

Rzeźbiarze nie znają lepszego mate-
riału. Niektórzy ukochali go tak, że swoje 
pracownie i domy budowali jak najbliżej 
się dało. Na przykład Igor Mitoraj, który 
zamieszkał w Pietrasanta, niedaleko in-
nego słynnego Polaka – Robeta Kubicy. 
I tak miłość do kamienia i szybkiej jazdy 
spotkały się na rynku z białego marmuru. 
I to nie jest przypadek. Nie może być, sko-
ro śladem Michała Anioła i Igora Mitoraja 
na poszukiwanie swojej skały ruszył wy-
bitny włoski projektant Giuliano Mazzu-
oli. Właściwie należałoby powiedzieć wy-
nalazca, bo choć pracuje z przedmiotami 
użytkowymi, znajduje dla nich zupełnie 
nowe kulturowe konteksty. Wykonał na 
przykład sto kolekcjonerskich wiecznych 
piór w kształcie ekspresu do kawy. Każde 
jest inne, ma na sobie osobną, unikalną 
odręczną inskrypcję. Widziałem jedno 
z nich w warszawskiej Pracowni Czasu. 

Numer 42. Wyjątkowo piękna rzecz. Ostat-
ni egzemplarz dostępny w naszej części 
Europy.

Ale nie pióra przyniosły mu światowy 
rozgłos, a  zegarki. Wydawałoby się, że 
w tej dziedzinie Szwajcarzy powiedzieli już 
wszystko. Że nie da się zegarka wymyślić 
od nowa. A jednak. Mazzuoli potrafił. Poko-
chał szybką jazdę jeszcze w dzieciństwie, 
kiedy i on, i jego brat wsiadali ukradkiem 
do samochodu ojca i włączali go, żeby bez 
wrzucania biegu dodawać gazu i słuchać jak 
gra silnik. To był zwyczajny samochód. Nie 
miał obrotomierza. 

Ale sąsiad miał sportowe auto. Pozwo-
lił im kiedyś je zapalić. 

– To było wielkie przeżycie. Patrzyłem 
jak wskazówka tachometru (po włosku 
contagiri) strzela w górę i to był moment, 
kiedy pokochałem samochody i pokocha-
łem mechanizmy – wspomina. To był też, 
jak zrozumie po latach, ten unikalny, je-
dyny w życiu moment, kiedy zapragnął 
je tworzyć. 

A więc to była chwila, bez której nie 
powstałaby nowa marka w  wydawałoby 
się zakonserwowanym na wieki wieków 
świecie luksusowych czasomierzy. Jest 
z jednej strony bardzo kreatywna i nowa-
torska, z a z drugiej pełna dystyngowanej, 
konserwaty wnej, klasycznej elegancji. 
Bardzo męska, choć produkuje modele 
dla kobiet. Ale trzeba mieć do niej wy-
jątkowy charakter. Nie każdemu pasować 
będzie na przykład zegarek inspirowany 
szybką jazdą Contagiri. Jego tarcza nie 
jest po prostu kołem podzielonym na dwa-
naście pól, wokół których wędrują wska-
zówki. Ta tarcza wygląda jak obrotomierz 
rajdowego samochodu, takiego, którego 



EN

TIME TRAPPED IN MARBLE

THE AUTHORS OF JAPANESE ZEN 
GARDENS VALUE TREES WITH THICK 
ROOTS. IT IS A SIGN OF AGE. THEY 
BELIEVE THAT SUCH A TREE REMEMBERS 
EVERYONE WHO HAS TOUCHED EVER 
IT. BUT ZEN GARDENS CONSIST OF NOT 
ONLY TREES BUT ALSO STONES. STONE 
REMEMBERS LONGER THAN TREES. STONE 
IS MORE DURABLE THAN TIME.

Stone remembers. It learned that when it 
was still lava in the heart of our planet. Or 
when it was a prehistoric creature, a levi-
athan, a monster living in the first ocean. 
Its bones, which sank to the bottom of the 
sea millions of years ago and were etched 
red hot by the fire of the Earth, gave birth 
to marble. The noblest of all stones. Snow-
white and seemingly as light as tulle.

When Michelangelo Buonarroti, the most 
talented man of his era, received his first or-
der, he had just turned twenty. And the stone 
he put his chisel against was priceless. The 
famous Carrara marble. A rock considered 
sacred. Only Roman emperors could afford 
to build with its use. The most magnificent 
buildings of antiquity, such as the Pantheon 
or Trajan’s Column, owe their fame to its im-
maculate white colour bearing grey or black 
scars of time. Michelangelo went down to the 
cave and personally chose his stone. Then he 
turned it into a sculpture of a young woman 
holding to her bosom the body of the One she 
loved more than anything else in the world. 
Even life. When they unveiled the sculpture 
in Vatican, nobody, but nobody in the whole 
world could believe it was made by a young 
boy from Florence no one had ever heard of 
before. People suspected it had been creat-
ed by Solari so Michelangelo sneaked into 
the Chapel of St. Petronilla by night and 
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carved the following inscription on a crease 
of Mary’s dress: “Michelangelo Buonarroti, 
Florentine, made this”. The sculpture – the 
Pietà – is considered one of the most perfect 
pieces of art in the history of mankind. That 
marble, which is more precious than gold, 
was also used to build the Peace Monument 
in Washington, the floors and collonade of the 
famous Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu 
Dhabi, Akshardham, that is the biggest and 
most famous Hindu temple located in Delhi, 
the Oslo Opera House and the Sarcophagus 
of Jadwiga, Queen of Poland, made by Anto-
ni Madeyski and located in the Wawel Cathe-
dral, a gift of the Polish people to the most fa-
mous queen in the history of Poland.

There is no better material for sculptors. 
Some are so much in love with it that they 
built their studios and homes as close as pos-
sible. For example Igor Mitoraj, who moved 
to Pietrasanta and lived close to another fa-
mous Pole, Robert Kubica. And this is how 
the love for stone and the love for speeding 
met on a white marble square. And it was 
not a coincidence. It couldn’t be since the 
outstanding Italian designer Giuliano Maz-
zuoli followed the steps of Michelangelo 
and Igor Mitoraj in his search for his perfect 
stone. Actually, we should call him an inven-
tor because, although he works on utilitari-
an articles, he find completely new cultural 
contexts for them. For instance, he created 
a hundred of collector’s fountain pens in the 
shape of a coffee machine. Each of them is 
different, each is decorated with a unique, 
hand-made inscription. I saw one of them 
in Pracownia Czasu in Warsaw. No. 42. An 
exceptionally beautiful thing. The last copy 
available in our part of Europe.

And yet it was not fountain pens but 
watches that let him gain world renown. It 
would seem that the Swiss have already said 
everything there was to say in that field. And 
that one cannot invent the watch again. And 
yet Mazzuoli could. He fell in love with high-
speed driving as a kid when he and his brother 
sneaked inside their father’s car, started it and 
stepped on the gas without getting into gear 
in order to listen to the sound of the engine. 
It was an ordinary car. Without a tachometer.

But their neighbour had a sports car. He let 
them start it once.

“It was a wonderful experience. I was 
watching the pointer of the tachometer (cont-
agiri in Italian) shoot up, and that was the mo-
ment I fell in love with cars and mechanics,” 
he says. As he notices years later, that was also 
the unique, one and only moment he set his 
heart on creating them.

So without that moment and without that 
experience the seemingly fossilized market 
of luxury timepieces would not see the rise of 

a new brand. It is on the one hand very creative 
and innovative but on the other full of distin-
guished, conservative and classic elegance. It 
is also very masculine, even though it produc-
es watches for women too. But all of its watch-
es demand a unique character from their own-
ers. For instance, Contagiri, a watch inspired 
by high-speed driving, will not suit everyone. 
Its dial is simply a circle divided into twelve ar-
eas with hands circling around them. The dial 
looks like a tachometer of a racing car whose 
engine can endure as many as twelve thou-
sand revolutions per minute. The hands reach 
the end of the scale and start again. As if we 
started the car at the lights.

Such an arrangement of digits on the dial 
forced Swiss specialists in clock mechanisms 
to reformat their ideas, but they handled the 
task successfully. Contagiri In Steel DLC 
Matte in Black is class in itself.

The series Trasmissione Meccanica fea-
tures watches with a casing that resembles 
a clutch disk.

“That was when I saw a mechanic put 
a gear box together. I understood how the 
mechanism that lets me drive a car works. 
But now I see it differently. It is a mechanism 
that lets me travel in time. If so, the clutch 
disk should become a part of a watch,” says 
Giuliano. “So I built the whole mechanism 
of the watch into the disk that makes any 
movement possible.”

The story was supposed to go around mar-
ble, but we strayed from the subject a bit. So 
Giuliano, just like Mitoraj and Michelangelo 
before him, came to Carrara. He took a chis-
el and cut his own piece of stone that remem-
bers the first ocean. A piece of stone used to 
create the hands of Mary holding the Sav-
iour in the most famous sculpture of the Re-
naissance. Used to create all those immortal 
buildings and great sculptures by Mitoraj. 
Mazzuoli used it to create cases for his most 
amazing watches. Those from the series Carr-
ara in Marble. Very classic and very beautiful 
watches that have their weight. But it cannot 
be otherwise since you hold time trapped in 
marble. And stone remembers forever.





PATRZĄC (NIE TYLKO) 
PRZEZ RÓŻOWE OKULARY
NIE WIADOMO KTO I KIEDY WYNALAZŁ OKULARY. LEGENDA GŁOSI, ŻE COŚ 
NA ICH KSZTAŁT BYŁO ZNANE JUŻ W STAROŻYTNOŚCI. CESARZ NERON 
MIAŁ OGLĄDAĆ WALKI GLADIATORÓW PRZEZ SPECJALNIE WYSZLIFOWANY 
SZMARAGD. DZIŚ JUŻ NIKT NIE OGLĄDA ŚWIATA PRZEZ SZLACHETNE KAMIENIE. 
JAKICH WYBORÓW DOKONUJĄ ZATEM POLACY W SALONACH OPTYCZNYCH?

roblemy z widzeniem nękały ludz-
kość od zawsze. Mijały lata i do gry 
wkraczały nowe technologie. Miały 

być wsparciem dla optyków w krucjacie 
przeciwko wadom wzroku. Na chwilę obec-
ną rynek swoim bogactwem przypomina 
jaskinię Ali Baby. Niekończąca się ilość 
kształtów oraz kolorów, w jakich dostępne 
są okulary, przyprawia o zawrót niejedną 

tęgą głowę. Parafrazując stare powiedzenie 
można powiedzieć, że „każda potwora znaj-
dzie swoje oprawki”. Od wielu lat ta branża 
w Polsce rozwija się bardzo intensywnie, 
a liczba salonów nieustannie rośnie. Gdzie 
warto szukać pomocy? Na mapie Warszawy 
znajdują się trzy miejsca, które swoją pozy-
cję na rynku budowały w oparciu o coś wię-
cej, niż tylko bogactwo oferty.

JESTEM LEGENDĄ
Pan Zdzisław Robak jest związany z branżą 
od ponad sześćdziesięciu lat. Swój pierw-
szy salon optyczny otworzył w 1977 roku 
przy ulicy Wołoskiej. To, co było dostępne 
wówczas na rodzimym rynku, ciężko było 
nazwać wyborem. Sprowadzenie do kra-
ju marek rodem z Paryża, Mediolanu czy 
Monachium okazało się strategicznym ru-
chem. Ówczesna szara polska rzeczywi-
stość była wręcz spragniona powiewu z za-
chodu. Poza renowacją mebli oraz kilkoma 
ulepszeniami punkt funkcjonuje w nie-
zmienionej formie do dnia dzisiejszego. Za-
pach tradycji wręcz unosi się w powietrzu. 
Na ekspozycji? Prawdziwe skarby: okulary 
korekcyjne i przeciwsłoneczne Valentino, 
Gucci, MaxMara, Carrera. Sąsiedztwo uli-
cy Woronicza sprawiło, że klientami zosta-
ły znane osobistości ze świata TVP. – Oglą-
dając telewizję rozpierała mnie duma, bo 
większość okularów pochodziła z mojego 
salonu na Wołoskiej – przyznaje pan Zdzi-
sław. Dziś nadal wielu aktorów i celebrytów 
odwiedza to miejsce. Ale od dumy silniej-
sza jest tylko tajemnica zawodowa. Wiemy 
jednak, że wśród klientów był m.in. świętej 
pamięci Władysław Bartoszewski. Salon 
na Mokotowie jest pierwszym, ale nie jedy-
nym należącym do państwa Robaków. Na 
terenie Warszawy posiadają oni 5 punktów 
sygnowanych własnym nazwiskiem, m.in. 
w Hotelu Hilton. A każdy z nich oferuje 
ten sam produkt – z najwyższej półki. Ce-
chy szczególne? Obok długiej historii oraz 
starannie dobranego asortymentu nacisk 
kładzie się na poziom obsługi klienta. Nie-
którzy pracownicy są związani z firmą od 
20 lat, a trzeba przyznać, że w dzisiejszych 
czasach mało kto wiąże się tak mocno ze 
swoim miejscem pracy. 

ŚWIATOWA 
EKSTRAWAGANCJA
Niewiele krótszą obecnością na rynku może 
się poszczycić również pan Grzegorz Trza-
ska – prawdziwy arystokrata w świecie 
optyki. Swoją działalność rozpoczął w 1979 
roku. Na jej miejsce wybrał warszawski Żo-
liborz. Salon zlokalizowany tuż przy placu 
Wilsona przez wszystkie lata gościł inte-
lektualną elitę, dyplomatów oraz premie-
rów niejednego, polskiego rządu. Zapyta-
ny czym jest etyka pracy w tym zawodzie 
odpowiedział, że jest to utożsamianie się 
z przysięgą Hipokratesa. – Zawsze trzeba 
słuchać tego, co mówi pacjent – powie-
dział nam pan Grzegorz, który zdaje so-
bie sprawę, że ci, którzy odwiedzają jego 
salon, wszystkie problemy mają zapisane 
w oczach. Długa obecność na rynku oraz 

ZDJĘCIA Edyta BartkiewiczTEKST Anna Nazarowicz

Salon optyczny Perfect Vision
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bardzo wysokie standardy zaowocowały 
współpracą z takimi luksusowymi markami 
jak np. Dior Homme. Najbardziej nietypowe 
zamówienie? Oprawki ze szmaragdów i ka-
mieni szlachetnych godnych rodziny kró-
lewskiej. Wycena tego zamówienia jednak 
tak mocno oderwała się od Ziemi, że klient 
dopuścił do głosu rozsądek zamiast serca. 
To jednak nie zmienia faktu, że rośnie licz-
ba odbiorców, którzy za pomocą oprawek 
pragną wyrazić swoje ja. A wtedy koszty 
zostają zepchnięte na dalszy plan. To efekt 
gra główną rolę. Klient patrząc w lustro ma 
odczuwać przyjemną falę radości rozlewa-
jącą się na jego twarzy. Odpowiedzią na tak 
wyszukane potrzeby ma być nie mniej wy-
szukany produkt. Bogaty wybór okularów 
korekcyjnych i przeciwsłonecznych takich 
marek jak Celine, Fendi, Marc Jacobs czy 
Saint Laurent spełni nawet te najbardziej 

wygórowane oczekiwania. W niektórych 
przypadkach ceny pozostają do zaakcepto-
wania jedynie dla tych najbardziej nieustra-
szonych. Na pytanie o to, czym powinien się 
wyróżniać salon godny zaufania, pan Grze-
gorz odpowiedział, że z pewnością umiejęt-
nością weryfikowania recepty, która jest po-
czątkiem naszej przygody z optyką. To ten 
moment zaważy później na jakości widzenia 
przez okulary, na które wydamy jednak gór-
kę naszej gotówki.

PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI
Spośród naszych wybrańców Perfect Vision 
jest najmłodszym graczem na rynku. Został 
on powołany do życia w 2010 roku. Niech 
jednak nikogo ten staż nie zwiedzie: na chwi-
lę obecną to już siedem punktów na terenie 
Warszawy. Właściciel firmy, pani Lucyna 
Przyborek zastrzega, że mimo sporej liczby 
salonów jej firmy nic nie łączy z klasyczną 
sieciówką. Każdy lokal pod kątem zaawan-
sowania i wykorzystywanej technologii jest 
niczym film „Matrix” pośród innych produk-
cji kinowych. Wszystkie zostały urządzone 
w odważnym i nowoczesnym stylu. Do tego 
oferują jedynie najnowsze kolekcje z całego 
świata. Pani Lucyna twierdzi, że firma stoi 
na trzech nogach: nowoczesnym wyglądzie, 
komforcie widzenia i najwyższym poziomie 
obsługi. Ten ostatni odgrywa szczególną 
rolę. „Wszyscy tak mówią” – powiedzą zło-
śliwi. Dowód? Firma przystąpiła do projektu 
„Ambasadorzy Luksusu”.  Jednym z jego ele-
mentów są szkolenia, na których uczestnicy 
szlifują wiedzę z dziedziny stylizacji. Zgłębia-
ją również wiedzę na temat sposobów, w jakie 
dobrać okulary do konkretnej twarzy i syl-
wetki. W końcu klient po wizycie w salonie 

ma odczuwać najczystszą radość. Pani Lu-
cyna zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia 
z bardzo świadomym klientem: – Ludzie 
podróżują po świecie, odwiedzają butiki, po-
siadają wiedzę o nowościach na rynku. Dlate-
go tak duży nacisk kładziemy na znajomość 
kolekcji – twierdzi. Przynależność do elitar-
nego grona wcale nie jest łatwym zadaniem. 
Zespół musi być czujny niczym ważka, gdyż 
tajemniczy klient nie śpi, tylko odwiedza sa-
lony. Profesjonalizm to jednak coś, co każdy 
z członków personelu zjada na każde śniada-
nie. Najlepszym tego świadectwem jest wy-
grana w konkursie. Perfect Vision pod kątem 
obsługi klienta zajął drugie miejsce w – uwa-
ga – całej Polsce.

O tym, że firma spełnia najwyższe wymo-
gi może świadczyć autoryzowana obecność 
tak luksusowych marek jak Dior. Jest ona do-
stępna jedynie w kilkunastu salonach w Pol-
sce, z czego jeden należy do pani Przyborek. 
Oczywiście do tego elitarnego grona zalicza-
ją się również salony wyżej wymienionych: 
Pana Robaka oraz Pana Trzaski. To praw-
dziwe wspięcie się na szczyt, ponieważ aby 
ktoś mógł oferować oprawki tej marki, ktoś 
musi stracić do tego prawo. Liczba takich 
miejsc zatem się nie powiększa. Ale to jedy-
nie przedsmak tego, co nas czeka w salonach 
Perfect Vision, które kuszą okularami korek-
cyjnymi i przeciwsłonecznymi marek Jimmy 
Choo, Tommy Hilfiger, Boss czy Max&Co. 
Mało? Do wyboru pozostaje również wiele in-
nych marek Safilo.

„W czerwonym pani do twarzy” – kto są-
dzi, że jedynie do tego całość się sprowadza, 
ten jest w grubym błędzie. Pracownicy, ni-
czym oddział Marines, są dobrze wyszkoleni 

GDZIE WARTO 
SZUKAĆ POMOCY? 
NA MAPIE WARSZAWY 
ZNAJDUJĄ SIĘ TRZY 
MIEJSCA, KTÓRE 
SWOJĄ POZYCJĘ NA 
RYNKU BUDOWAŁY 
W OPARCIU O COŚ 
WIĘCEJ, NIŻ TYLKO 
BOGACTWO OFERTY.

Optyk Trzaska

Zakład optyczno-okulistyczny Zdzisław Robak
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SEEING THROUGH (NOT ONLY) 
ROSE-COLOURED SPECTACLES

NOBODY KNOWS WHO INVENTED GLASSES 
AND WHEN THEY DID IT. LEGEND HAS IT 
THAT SIMILAR EQUIPMENT WAS USED 
ALREADY IN ANTIQUITY. NERO IS SAID TO 
HAVE BEEN WATCHING GLADIATORS FIGHT 
TROUGH A SPECIALLY CUT EMERALD. 
NOWADAYS NOBODY LOOKS AT THE 
WORLD THROUGH PRECIOUS STONES. 
SO WHAT CHOICES DO POLES MAKE 
AT THE OPTICIANS?

People have always been confronted with sight 
problems. Years passed and new technolo-
gies were introduced. They were supposed to 
help opticians in their crusade against sight 
defects. In its richness, the market currently 
resembles the Ali Baba’s cave. The countless 
number of shapes and colours glasses are 
available in makes our heads spin. To para-
phrase an old proverb, we could say that there 
is no goose so gray in the lake that cannot find 
glasses of her make. The industry has been 
rapidly developing and the number of stores 
has been constantly growing in Poland for 
many years now. Where should one seek help? 
The map of Warsaw features three places that 
have based their position on the market on 
something more than just a wide offer.

I AM LEGEND
Mr Zdzisław Robak has been involved in 
the industry for more than sixty years. He 
opened his first store in 1977 on Wołoska 

street. What was then available on the Pol-
ish market can hardly be called a choice. 
Importing brands from Paris, Milan or Mu-
nich to Poland turned out to be a strategic 
move. The then bitter Polish reality was 
in fact craving for a breath of western air. 
Apart from customizing the furniture and 
several improvements, the store has been 
kept unchanged to this day. The place is 
filled with a  delicate scent of tradition. 
What about the display? It features real 
treasures: spectacles and sunglasses by 
Valentino, Gucci, MaxMara, Carrera. Be-
cause the store is located close to Woron-
icza street, famous personalities from 
the world of Polish television became its 
regular customers. “Watching television, 
I was filled with pride because most of the 
glasses I could see came from my store 
on Wołoska street,” said Mr Zdzisław Ro-
bak. Many actors and celebrities visit the 
place even today. But professional secre-
cy is more important than pride. And yet 
we do know that the late Władysław Bar-
toszewski was among its customers. The 
store in the district of Mokotów is the first 
but not the last one belonging to the Robak 
family. They own 5 stores functioning in 
Warsaw under their name, for example in 
the Hilton Hotel. And all of them offer the 
same, high-end products. Any identifying 
features? Apart from their long history and 
carefully selected assortment, particular 
attention is paid to the quality of customer 
service. Some employees have been work-
ing for the company for 20 years, and one 
has to admit that today few are so bound to 
their workplace.

WORLD ECCENTRICITY
Mr Grzegorz Trzaska can boast only slight-
ly shorter presence on the market. A true 
aristocrat in the world of optics, he be-
gan his activities in 1979, and, to do so, 
chose Żoliborz in Warsaw. The store locat-
ed right by Wilson Square was visited by 
intellectual elites, diplomats and prime 
ministers of more than one Polish govern-
ment. Asked what ethics in his profession 
are, Mr Trzaska said that they mean iden-
tification with the Hippocratic Oath. “You 
always have to listen to what the patient 
says,” said Mr Trzaska, who realizes that 
people who visit his store have all their 
problems written in their eyes. Thanks to 
his long presence on the market and very 
high standards, he has established coop-
eration with such luxury brands as Dior 
Homme. The most extraordinary order? 
Frames made of emeralds and precious 
stones worthy of royal families. But the 

FIRMA JEST W POSIADANIU 
NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ, 

KTÓRE, DZIĘKI PRECYZJI 
OGROMNEJ NICZYM 

KSIĘŻYC, POZWALAJĄ 
WRĘCZ USZYĆ NA MIARĘ 
SZKŁA OKULAROWE. TO 

NIEZWYKLE ISTOTNE 
W PRZYPADKU 

TRUDNIEJSZYCH KOREKT 
WZROKU. RĘCZNE POMIARY 

MOGĄ BYĆ NIEDOKŁADNE, 
A CO ZA TYM IDZIE – SZKŁA 
MOGĄ BYĆ ŹLE WYKONANE.

w umiejętności doboru szkieł. Nowinki tech-
niczne mają szerokie zastosowanie w optyce. 
A jak wiadomo, postęp pędzi nieubłaganie. 
Perfect Vision nie pozostaje za nim w tyle. 
Firma jest w posiadaniu nowoczesnych 
urządzeń, które, dzięki precyzji ogromnej 
niczym Księżyc, pozwalają wręcz uszyć na 
miarę szkła okularowe. To niezwykle istotne 
w przypadku trudniejszych korekt wzroku. 
Ręczne pomiary mogą być niedokładne, a co 
za tym idzie – szkła mogą być źle wykonane. 
Realizacja, która najbardziej utkwiła w pa-
mięci? Pani Lucyna odpowiada bez namysłu: 
były to okulary przeciwsłoneczne, w których 
do jednego ze szkieł przytwierdzali ważkę. 
W końcu, jak to śpiewał amerykański raper 
Notorious B.I.G. (miłośnik okularów prze-
ciwsłonecznych): sky is the limit.

Zakład optyczno-okulistyczny Zdzisław Robak
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valuation of the order turned out to be so 
out of touch with reality that the custom-
er eventually decided to listen to the voice 
of his reason instead of his heart. But it 
does not change the fact that the num-
ber of clients who want to express them-
selves through their glasses is growing. 
And in such cases, costs are pushed into the 
background. It is the effect that matters. 
Looking in the mirror, the customer is to 
feel a pleasant wave of joy sweeping over 
his or her face. Such sophisticated needs 
demand sophisticated products. A wide 
array of spectacles and sunglasses pro-
duced for example by Celine, Fendi, Dior 
Homme, Marc Jacobs and Saint Laurent 
will meet even the most exorbitant expec-
tations. In some cases, their prices can be 
accepted only by the most fearless ones. 
When asked about features that a  trust-
worthy store should have, Mr Trzaska said 
that they definitely include the ability to 
verify prescriptions, which is the begin-
ning of one’s adventure with optics. It is 
this moment that will later decide on the 
way one sees through the glasses they af-
ter all spend a pile of cash on.

BACK TO THE FUTURE
Perfect Vision is the youngest store among 
the ones we have chosen. It was opened 
in 2010. But you should not be deceived 
by its seemingly short experience: it cur-
rently consists of seven stores in Warsaw. 
Ms Lucyna Przyborek, the owner of the 
company, explains that despite the num-
ber of stores, her company has nothing 

in common with classic chain brands. As 
regards their innovativeness and tech-
nologies applied, each of the stores is like 
Matrix among other cinema productions. 
They were all furnished in a bold and mod-
ern style. Moreover, they offer only the 
latest collections from the whole world. 
Ms Przyborek claims that the company 
stands on three feet: modern look, visual 
comfort and top-quality service. The latter 
pays particular role. “Everyone says that,” 
the malicious ones would say. A proof? The 
company entered the project Ambassadors 
of Luxury, which includes training cours-
es during which their participants improve 
their knowledge on stylization. They also 
learn about ways to select glasses that suit 
a particular face and figure. After all, when 
customers leave the store, they should be 
filled with sheer joy. Ms Przyborek realiz-
es that she deals with very conscious cus-
tomers. “People travel around the world, 
visit boutiques and are aware of novelties 
on the market. This is why we place em-
phasis on familiarity with collections,” she 
says. Being a member of an elite circle is 
not an easy task. The team has to remain 
fully alert because the mystery shopper is 
not asleep but regularly visits the stores. 
But professionalism is something each 
staff member eats for breakfast. Winning 
a competition is the best way to prove that. 
Perfect Vision took the second place as 
regards customer service in – note – the 
whole Poland.

The fact that the company complies 
with the most demanding requirements 
is proven by the authorized presence of 

such luxury brands as Dior. It is available 
in several stores in Poland, one of which 
is run by Ms Przyborek. That elite group 
obviously includes stores belonging to 
the already mentioned Mr Robak and Mr 
Trzaska too. It is a real ultimate because 
in order to offer frames produced by this 
brand, someone else must lose the right 
to do so. So the number of such places 
remains the same. But all of that is only 
a foretaste of what you can expect in Per-
fect Vision stores, which attract custom-
ers with spectacles and glasses by Jimmy 
Choo, Tommy Hilfiger, Boss and Max&Co. 
Not enough? You can also choose from 
many other Safilo brands.

If you think that the whole process is 
reduced to “red suits you”, you are very 
mistaken. The staff is like marine corps: 
thoroughly trained in selecting glasses. 
Technological innovations are widely ap-
plied in optics. And as we all know, prog-
ress marches inexorably on. Perfect Vi-
sion is not left behind. The company owns 
innovative equipment which – thanks to 
its absolute precision – helps to tailor per-
fect glasses. It is extremely important in 
the case of more difficult sight problems. 
Measurements made by hand may be inac-
curate, and consequently the glasses may 
be imperfect. An order that was particu-
larly engraved in their memory? Ms Przy-
borek says without a moment of hesitation 
that it included sunglasses with a dragon-
fly attached to one glass. After all, as the 
American rapper Notorious B.I.G. (a sun-
glasses fan) sang: sky is the limit.

Salon optyczny Perfect Vision

Optyk Trzaska



MEBLE PLASTIKOWE TO ZDECYDOWANIE NAJPOPULARNIEJSZY RODZAJ 
MEBLI OGRODOWYCH. DECYDUJE O TYM LEKKOŚĆ I NIEKŁOPOTLIWE 
UTRZYMANIE. KAŻDEGO DNIA NARAŻONE SĄ ONE BOWIEM NA DZIAŁANIE 
RÓŻNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH. ZARÓWNO SŁOŃCE, DESZCZ, 
PROMIENIE UV I WAHANIA TEMPERATURY MAJĄ BEZPOŚREDNI WPŁYW 
NA WYTRZYMAŁOŚĆ MEBLI. JA JESTEM ICH WIELKĄ MIŁOŚNICZKĄ.
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otychczas plastik w ogrodzie przy-
wodził na myśl pejoraty wne po-
stpeerelowskie meble. Wybranie 

odpowiednich mebli do ogrodu jest bardzo 
ważne. Nikt z nas nie chce już wypoczywać 
wśród wykwitów z lat 90-tych. Na rynku 
dostępne są meble z rattanu naturalne-
go i sztucznego, aluminium, drewna czy 
metalu, żeliwa i plastiku. Meble z rattanu 
i  drewniane źle znoszą kontakt z  wodą 
i słońcem, przez co bardzo szybko ulegną 
zniszczeniu. Świetnie nadają się do alta-
nek czy zadaszonych tarasów. Pozostałe 
rodzaje mebli możemy śmiało wykorzysty-
wać w ogrodzie, nie straszne są im zabru-
dzenia, wilgoć, deszcz czy palące słońce. 
Rattan najpiękniejszy jest w  otoczeniu 
kwiatów, metal nadaje ogrodowi nowocze-
sny charakter, ale to plastik najlepiej pre-
zentuje się w ogrodach. 

Meble plastikowe to w tej chwili zdecy-
dowanie najpopularniejszy rodzaj mebli 

TEKST

KATARZYNA
IWAŃSKA

D

 
Inżynier architekt wnętrz, partner 
biznesowy anywhere.pl, była 
redaktor naczelna magazynu 
Rezydencje, ambasadorka marki 
Mistic, właścicielka pracowni 
architektonicznej, projektantka 
mebli, dystrybutorka dzieł sztuki, 
za chwilę nagrywa swój autorski 
program, pisze podręcznik 
o projektowaniu wnętrz. Prowadzi 
wykłady. Młoda i ambitna 
dziewczyna, na której projekty 
wnętrz trzeba poczekać nawet pół 
roku. Nie uznaje kompromisów, 
nazywają ją kreatorem wnętrz, 
bo o nich pisze, tworzy je 
i sprzedaje. Kreatywna, elokwentna 
i przedsiębiorcza. Tańczy poledance, 
gra w golfa. Tworzy markę 
odzieżową i uczy się ekonomii, bo 
jak mówi skazana jest na sukces.

FOT. MAT.PRASOWE

P L A S T I K  F A N T A S T I K
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ogrodowych. W Polsce coraz bardziej do-
ceniany staje się włoski producent SLIDE. 
Tego lata można było spotkać go w wielu 
ogródkach restauracyjnych, prywatnych 
ogrodach, tarasach. Należy jednak pamię-

The market offers furniture made of natural 
and artificial rattan, aluminium, wood, 
metal, cast-iron and plastic. Rattan and 
wooden furniture barely tolerate contact 
with water and sunlight, which is why 
they wear out quickly. They are perfect 
for arbours or covered terraces. You can 
easily use other types of furniture in your 
garden; dirt, damp, rain or scorching sun 
pose no danger to them. Rattan is most 
beautiful when surrounded by f lowers, 
metal gives the garden a  modern char-
acter, but it is plastic that looks best in 
gardens.

Plastic furniture is currently the most 
popular type of garden furniture. Its Ital-
ian producer SLIDE is becoming increas-
ingly valued in Poland. We could see its 
products in many open-air cafes and restau-
rants, private gardens and terraces this 
year. But it has to be remembered that, 
even though plastic is resistant to water, it 
is not resistant to frost. Nowadays, pieces 
of polyethylene garden furniture are also 
used as lamps. Easy to install and clean, 
minimum of cables, maximum of good 
taste. Furniture of different shapes and 
vivid colours adds energy and humour to 
gardens in the whole world. SLIDE trans-
forms our gardens into more and more 
beautiful rest areas, and thank heavens 
they do that. 

MEBLE PLASTIKOWE 
TO W TEJ CHWILI 

ZDECYDOWANIE 
NAJPOPULARNIEJSZY 

RODZAJ MEBLI 
OGRODOWYCH. 

W POLSCE CORAZ 
BARDZIEJ DOCENIANY 

STAJE SIĘ WŁOSKI 
PRODUCENT SLIDE. 
TEGO LATA MOŻNA 
BYŁO SPOTKAĆ GO 

W WIELU OGRÓDKACH 
RESTAURACYJNYCH, 

PRYWATNYCH 
OGRODACH, TARASACH. 

tać, że wprawdzie plastik jest odporny 
na wodę, jednak nie na mróz. Teraz już 
meble ogrodowe z polietylenu pełnią też 
rolę lamp. Proste w instalacji i czyszcze-
niu, minimum kabli, maksimum dobrego 
smaku. Wieloformatowe meble w żywych 
kolorach dodają życia i humoru ogrodom 
na całym świecie. Slide zmienia nasze ogro-
dy na coraz to piękniejsze miejsca odpo-
czynku i chwała mu za to. 

EN

PLASTIC FANTASTIC

PLASTIC FURNITURE IS DEFINITELY 
THE MOST POPULAR TYPE OF GARDEN 
FURNITURE. IT IS BECAUSE IT IS LIGHT 
AND EASY TO CARE FOR. EVERY DAY, IT 
IS EXPOSED TO VARIOUS ATMOSPHERIC 
PHENOMENA. SUNLIGHT, RAIN, UV LIGHT 
AND CHANGES IN TEMPERATURE HAVE 
DIRECT INFLUENCE ON THE PIECES OF 
OUR FURNITURE. I AM IN LOVE WITH 
THE PLASTIC ONES.

 So far, I associated plastic in the garden 
with post-communist pieces of lousy fur-
niture. It is very important to choose ap-
propriate furniture for one’s garden. No 
one wants to spend their free time sur-
rounded by by-products from the 1990s. 
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BYŁ ROK 1955. CITROEN DS UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE, A ŚWIAT 
OGARNĘŁA PRAWDZIWA HISTERIA . FIZYCZNIE TO BYŁ SAMOCHÓD, ALE 
TECHNICZNIE I STYLISTYCZNIE – WROTA DO INNEJ CZASOPRZESTRZENI . 
MINĘŁY DŁUGIE LATA. FRANCUSKI PRODUCENT ZDECYDOWAŁ SIĘ 
WSKRZESIĆ MARKĘ DS, KTÓRA W TYM ROKU OBCHODZI 60-TE 
URODZINY. ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA URODZINOWĄ UCZTĘ !

CZ Y PO
60 -TCE 
JE SZCZE 
MOŻ NA?

ZDJĘCIA 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.

TEKST I ZDJĘCIA

ANNA 
NAZAROWICZ

C Z Y  P O  6 0 - T C E  J E S Z C Z E  M O Ż N A ?

W latach 50-tych przednie reflekto-
ry doświetlające zakręty czy hy-
dropneumatyczne zawieszenie 

dostępne w Citroenie DS były jak lot czło-
wieka na księżyc – nikt nawet nie śmiał 
o tym pomyśleć. To, co w XXI wieku pro-
ducenci zaczynają wcielać w życie, 60 lat 
temu wykraczało poza wszelką wyobraź-
nię. Jednym słowem Citroen dokonał nie-
możliwego. Ze względu na wzornictwo oraz 
liczbę innowacyjnych rozwiązań Francuzi 
zwykli nazywać go deesse, czyli bogini. 
Wystarczy zobaczyć zdjęcia tego samo-
chodu, aby nie mieć co do tego żadnych 
wątpliwości. W dniu swojej premiery wszy-
scy zgromadzeni na salonie samochodo-
wym w  Paryżu wstrzymali oddech. Ale 
tylko po to, by po chwili zdecydować się 
na jego zakup. Takich zamówień pierwsze-
go dnia Citroen otrzymał 12 tysięcy. Od 
tamtej pory notowania Citroena DS rosły 
niczym na sterydach. Optymizm jednak 
szybko prysł – liczne usterki wymusiły na 
modelu zejście ze światowej sceny. Zdaje 
się jednak, że francuski producent nie po-
wiedział jeszcze ostatniego słowa. Mamy 
2015 rok, a ja trzymam w dłoni kluczyk do 
jubilata, którym jest Citroen DS4 z Edycji 
Limitowanej 1955.

TRZECH MUSZKIETERÓW
Na początku warto zaznaczyć, że DS4 to nie 
tylko kolejny model ze stajni francuskiego 
producenta. To marka sama w sobie, która 
walczy o sympatię zamożniejszych klientów, 
chcących wyróżnić się z tłumu. Oferta skła-
da się z trzech muszkieterów: DS3, DS4, DS5. 
Nasz bohater gabarytowo stoi pośrodku, ale 
już na pierwszy rzut oka jest znacznie wyższy, 
niż jego większy brat DS5. Można powiedzieć, 
że wspiął się na palce, co z pewnością nie po-
zostanie bez znaczenia w pojedynku z nie-
jednym „leżącym policjantem”. Ale przede 
wszystkim to jubileuszowa wersja. To właśnie 
dla niej został zarezerwowany granatowy ko-
lor lakieru (garnitury w tym kolorze uchodzą 
za najbardziej eleganckie), a znaczek na ma-
sce oraz felgach mieni się kolorem złota. Zła 
wiadomość jest taka, że biżuteria w postaci 
tych złotych dodatków jest zarezerwowana 
wyłącznie dla urodzinowej wersji. 

NIE MÓW DO MNIE „STARY”
W mniemaniu wielu kierowców od wyglą-
du zewnętrznego bardziej istotne jest to, co 
znajduje się w środku. Przecież właśnie w ka-
binie pasażerskiej (a nie na masce) spędza-
my najwięcej czasu. Ważnym jest zatem, aby 
wnętrze robiło dobre wrażenie. I zdaje się, że 

autorzy projektu Citroena DS4 nie zapomnie-
li o tym ani na chwilę. Kabina pasażerska nie-
malże w całości została skąpana w klasycznej 
czerni. Dla przełamania mrocznego efektu do 
wnętrza wkradły się również elementy w sza-
rym kolorze. Całość układa się w przyjemną 
dla oka kompozycję. Aby jednak gustownej 
elegancji stało się zadość, deska rozdzielcza 
została ozdobiona ornamentem, który wi-
doczny jest również na lusterkach bocznych. 
Siedzenia są duże, mięsiste i bardzo komfor-
towe. Ich wypełnienie, niczym skład Coca 
Coli, powinien być najpilniej strzeżoną re-
cepturą marki. Z tyłu nie mniej komfortowe 
warunki podróżowania będą mieć pozostali 
pasażerowie na pokładzie.

Pokuszę się o stwierdzenie, że kierownica 
jest nieco za duża. Mogłaby również trochę 
przybrać w obwodzie i leżeć w dłoniach rów-
nie przyjemnie, co ta obecna w najnowszych 
modelach marki Peugeot. Pomijając jednak 
ten drobiazg całość wykończenia sprawia bar-
dzo dobre wrażenie.

JAZDA – SZCZYTOWA 
FORMA
Mimo upływu lat rola tego samochodu nie 
uległa zmianie. Nie osiągi zatem pozostają 
tu najważniejsze, a komfort, z jakim możemy 
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podróżować. I tego z pewnością nikomu tu 
nie zabraknie. Samochód prowadzi się z taką 
lekkością, jakby unosił się na czubkach opon 
tuż nad powierzchnia asfaltu. Jest również 
bardzo zwrotny, a na ciasnych parkingach po-
rusza się niczym primabalerina. Ogromnym 
plusem tego samochodu jest jego zawiesze-
nie. Samochód nie traci kontaktu z asfaltem 
nawet przy łukach ciasnych niczym kostium 
płetwonurka. Równie dobrze radzi sobie na 
wszelkich wybojach i nierównościach. Jest 
po prostu miastoodporny. Listę zalet zamyka 
dźwignia 6-biegowej, manualnej skrzyni bie-
gów. Jej skoki są przyjemnie krótkie, a prze-
łożenia wskakują szybo i bardzo precyzyjnie. 

Składając życzenia swoim bliskim z oka-
zji urodzin życzymy im zazwyczaj zdrowia, 
szczęścia oraz wszystkiego, co w życiu naj-
lepsze. Czego można życzyć producentowi 
samochodów? Ja życzę samych sukcesów 
oraz kolejnych muszkieterów spod znaku DS 
w ofercie.

EN

POTENT SIXTY-YEAR-OLD

IT WAS 1955. THE CITROËN DS SAW THE 
LIGHT OF DAY, AND THE WORLD WENT 
INTO REAL HYSTERICS. PHYSICALLY, IT 
WAS A CAR, BUT TECHNICALLY AND STY-
LISTICALLY, IT WAS A DOOR TO ANOTHER 
SPACE-TIME. MANY YEARS PASSED. THE 
FRENCH PRODUCER DECIDED TO RESUR-
RECT THE DS BRAND, WHICH CELEBRATES 
ITS 60TH BIRTHDAY THIS YEAR. FEEL 
INVITED TO BIRTHDAY CELEBRATION!

In the 50s, headlights that cast their beam to-
wards curves and bends and hydropneumatic 
suspension, which were available in the Cit-
roën DS, were like a man’s flight to the Moon – 
nobody dared to even think about them. What 
producers started to put into practice in the 
21th century was beyond everyone’s imagina-
tion in the 60s. In a word, Citroën achieved the 
impossible. Frenchmen used to call it deesse, 
meaning “goddess” because of its design and 
the number of its innovative solutions. A look 
at the car’s photographs is enough to remove 
any doubts about that. Everyone gathered at 
the showroom in Paris on the day of the car’s 
premiere caught their breath. But after just 
a short moment all of them wanted to buy 
one for themselves. Citroën received 12,000 
of such orders on the first day. Since then on, 
the DS’s popularity was increasing tremen-
dously. But this optimism soon evaporated: 
numerous defects forced the model to leave 
the global market. But it now seems that the 
French producer hasn’t said its last word. It is 
2015, and I’m holding a key to a Citroën DS4 
from the Limited 2015 Edition.

THREE MUSKETEERS
First of all, it’s worth mentioning that the DS4 
is not just another model from the French pro-
ducer’s stable. It’s a brand in itself that fights 
for recognition among wealthier clients who 
wish to stand out in the crowd. The offer fea-
tures three musketeers: the DS3, DS4 and 
DS5. As far as its size is concerned, our hero 
is in the middle, but it’s much higher than its 
older brother DS5 at first glance. We could 
say that it’s standing on its toes, which surely 
won’t be without significance when it enters 

a battle with a sleeping policeman. But it is 
most of all a jubilee version. The navy blue 
paint was reserved specially for this model 
(suits of this colour are considered the most 
elegant), and the signs on the hood and rims 
sparkle with gold. The bad news is that such 
golden jewellery is reserved only for the birth-
day version.

DON’T CALL ME “OLD 
BUDDY”
Many drivers claim that what’s inside a car is 
much more important than its outer appear-
ance. After all, we spend most of the time in 
the passenger cabin (not on the hood). So 
it’s important that the interior make a good 
impression. And it seems that the designers 
of the Citroën DS4 didn’t forget about that at 
all. Almost all of the cabin is bathed in classic 
black. Grey elements were introduced as well 
to soften the dark and gloomy effect. The in-
terior as a whole is certainly pleasing to the 
eye. But in order to complement the tasteful 
elegance, the control panel was decorated 
with an ornament which is visible also on 
the wing mirrors. The seats are large, thick 
and very comfortable. Just like the composi-
tion of Coca-Cola, their filling should be the 
brand’s most closely guarded recipe. Other 
passengers on the board have similarly com-
fortable conditions in the rear of the car.

I must admit that the steering wheel is 
a bit too big. It could be a bit larger in cir-
cumference and fit one’s hands as nicely as 
wheels found in the latest Peugeot’s cars. 
But except for this trifle, the whole interior 
makes a really good impression.

DRIVING IN TOP FORM
The role of this car hasn’t changed despite all 
those years. So it is not its performance that is 
most important here but the comfort one en-
joys travelling. And comfort is something no 
one will be short of with the DS4. The car drives 
as lightly as if it was floating right above the sur-
face of the road on the tips of its wheels. It is also 
very manoeuvrable and moves like a prima bal-
lerina on parking lots. The car’s suspension is 
its great advantage. It doesn’t lose contact with 
asphalt even on curves as tight as diving suits. 
It performs equally well on all kinds of bumps 
and potholes. It’s simply city-resistant. The list 
of advantages ends with the six-speed manual 
gearbox. Its throws are pleasantly short, and 
the shifts are quick and very precise.

When we give someone wishes on their 
birthday, we usually wish them happiness 
and all the best. What could we wish a car 
producer? I wish the French one success 
and next DS musketeers in its offer.

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S
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uż od wieków mieszkańcy Pomorza ko-
rzystali z naturalnego bogactwa runa le-
śnego. Opracowywane przez lata recep-

tury przekazywane z pokolenia na pokolenie 
pokazały, że leśne produkty idealnie nadają 
się do przygotowania wspaniałych potraw bę-
dących wizytówką regionu. Owoce przetwa-
rzane na konfitury i soki, pieczona dziczyzna 
aromatyzowana ziołami z pobliskich łąk, 
suszone i marynowane grzyby to tylko przed-
smak tego, czym pomorskie stoi. Kultywowa-
ne tradycje kulinarne mają swoje odzwiercie-
dlenie w menu pomorskich restauracji. 

PAŁAC PORAJ, WICKO
Sarnina to jeden z najbardziej szlachetnych 
rodzajów dziczyzny. Szef kuchni Pałacu Po-
raj w Wicku stworzył ciekawą kompozycję 
tego gatunku mięsa marynowanego w czer-
wonym winie, przyprawach oraz białych 
warzywach. Sarnina idealnie komponuje się 
z karmelizowanymi buraczkami przyprawio-
nymi odrobiną cynamonu, ziemniaczkami 
fondant, grillowaną gruszką i sosem z je-

żyn pochodzących z przydomowego ogród-
ka. Całość starannie podana, zaspokoi pod-
niebienie największego konesera dziczyzny. 
www.palacporaj.pl 

SZTUCZKA, GDYNIA
Dary lasu umożliwiają kucharzom tworze-
nie wspaniałych dań inspirowanych natu-
rą. Gdyńska restauracja Sztuczka poleca 
swoim gościom polędwicę z jelenia skąpa-
ną w czekoladowym ganaszu. Podawana 
z gotowanymi w maśle marchewkami, ziem-
niakami pieczonymi w ognisku, piklowa-
nym burakiem, świeżą maliną, jadalną 
ziemią i buraczanym żelem zaskoczy róż-
norodnością smaków i ich połączeniem.
www.sztuczka.com

SZAFARNIA 10, GDAŃSK
Dania z dziczyzny królują również w karcie re-
stauracji Szafarnia 10 usytuowanej w samym 
centrum Gdańska. Delikatne, rozpływające 
się w ustach policzki z dzika marynowane 
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POMORSKIE NAJLEPIEJ 
SMAKUJE JESIENIĄ
Z JAKIMI POTRAWAMI KOJARZY SIĘ POMORZE? WIĘKSZOŚĆ Z NAS UTOŻSAMIA 
TEN REGION POLSKI ZE SMAKIEM ŚWIEŻO ZŁOWIONYCH I WĘDZONYCH RYB, 
PRZESŁODKICH GOFRÓW, ORZEŹWIAJĄCYCH LODÓW. W WIĘKSZOŚCI SĄ TO 
WAKACYJNE SMAKI LATA, KTÓRE NIE DO KOŃCA ODDAJĄ BOGACTWO TEGO 
REGIONU. JESIENIĄ POMORSKIE NABIERA INNYCH BARW. PREZENTUJE 
SWOJE UKRYTE PIĘKNO I KUSI BOGACTWEM LEŚNYCH SMAKÓW.

w czerwonym winie z dodatkiem trawy żubro-
wej idealnie komponują się z purée z pieczonej 
pietruszki i topinamburu. Polane sosem z je-
żyn i cielęcym demi-glace wzbogacone zosta-
ły o pieczony topinambur, gotowane w białym 
winie cebulki oraz pieczonego buraka. Całość 
od pierwszego kęsa rozpływa się w ustach. 
www.szafarnia10.pl

KOZI GRÓD, POMLEWO
Grzyby to kolejny produkt, który króluje 
w pomorskich lasach. Restauracja Kozi Gród 
w Pomlewie proponuje roladkę ze schabu dzi-
ka faszerowaną podgrzybkami, borowikami, 
kurkami z Borów Tucholskich oraz wędzonym 
boczkiem. Całość dopełniona intensywną 
konfiturą z czerwonej cebuli oraz wyrazistym 
sosem rozmarynowym idealnie podkreśla 
smak dziczyzny oraz grzybów. 
www.kozigrod.pl

STARY BROWAR 
KOŚCIERZYNA
Grzyby zainspirowały także szefa kuchni 
Starego Browaru Kościerzyna do stworzenia 
dania łączącego w sobie bogactwo morza 
oraz lasu. W daniu prezentowanym przez 
restaurację grzyby towarzyszą rybie. Goto-
wana na parze polędwica z dorsza obtaczana 
w pudrze z suszonych pomidorów oraz efek-
towną pianą truflową na górze to prawdziwy 
kulinarny majstersztyk. Podawana na purée 
z groszku z gołąbkiem z kaszą pęczak i kurka-
mi intryguje smakiem. Kompozycja łącząca 
produkty morskie oraz leśne idealnie oddaje 
tradycje kulinarne pomorskiego. 
www.starybrowarkoscierzyna.pl

CZARNY KOS, BORKOWO
Kurki w formie sufletu to propozycja restau-
racji Czarny Kos. Ułożony na zielonej trawie 
stworzonej z mieszanki szpinaku, jarmużu, 
czosnku, cebulki i suszonego pomidora, 
podawany jest w towarzystwie świeżych ziół 
z ogródka. Danie wegetariańskie można 
również zamówić w wersji dla mięsożerców 
z łososiem lub dorszem.
www.czarnykos.pl

1906 GOURMENT 
RESTAURANT, 
PAŁAC CIEKOCINKO, 
CIEKOCINKO
Pomorskie również dba o wegetarian. Szef 
kuchni restauracji 1906 Gourment Restau-
rant poleca domowe raviolo z dodatkiem sza-
franu, w którym zamknięte jest płynne żółtko 

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Piotr Chabzda
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shrooms is improved by rich red onion pre-
serve and sharp rosemary sauce.
www.kozigrod.pl

OLD BREWERY 
KOSCIERZYNA
Mushrooms inspired the head chef of the 
Old Brewery Koscierzyna to create a dish 
combining the richness of the sea and fo-
rests. They accompany fish in what the 
restaurant offers to its clients this autumn. 
Steamed cod loin coated in dried tomato po-
wder and impressive truffle foam is a true 
culinary masterpiece. Served with pea pu-
ree and pearl barley-stuffed cabbage and 
chanterelles, it offers an intriguing taste. 
The composition combining sea and forest 
products ideally reflects the culinary tra-
ditions of Pomorskie.
www.starybrowarkoscierzyna.pl

CZARNY KOS, BORKOWO
Czarny Kos offers chanterelles in the form 
of a  soufflé. It is served on green grass 
made of spinach, collard, garlic, onion 
and dried tomatoes accompanied by fre-
sh cucumbers from a home garden. Apart 
from its vegetarian version, the dish can 
be also served with salmon or cod for me-
at-eaters.
www.czarnykos.pl

1906 GOURMET 
RESTAURANT,
CIEKOCINKO PALACE, 
CIEKOCINKO
Pomorskie takes care of vegetarians too. 
The head chef of 1906 Gourmet Restau-
rant offers home-made raviolo with a pinch 
of saffron and liquid yolk closed inside. 
The dish is served with chanterelles from 
local forests fried with butter and olive oil 
and sprinkled with Parmesan cheese and 
a bit of truffles.
www.palacciekocinko.pl

WHITE RESTAURANT 
HOTEL BRYZA, JURATA
Those in love with sweets will find some-
thing for themselves in Pomorskie too. 
The head chef of the White Restaurant at 
Hotel Bryza in Jurata recommends forest 
fruit semifreddo with fresh, ground cotta-
ge cheese and fruit. The carefully prepared 
dessert is the most amazing icing on the 
cake of one’s visit at the White Restaurant 
in Jurata. It is complemented by a kolache 
baked on the spot.
www.bryza.pl

kurze. Danie podawane jest ze smażonymi na 
maśle i oliwie kurkami z okolicznych lasów, 
posypane parmezanem i odrobiną trufli. 
www.palacciekocinko.pl

RESTAURACJA BIAŁA, 
HOTEL BRYZA, JURATA
Pomorskie wychodzi również naprzeciw 
koneserom słodkości. Szef kuchni restau-
racji Białej w hotelu Bryza w Juracie pole-
ca sorbet semifreddo z owoców leśnych ze 
zmielonym, świeżym twarogiem i owocami. 
Dopracowany w najmniejszym szczególe de-
ser jest wspaniałym ukoronowaniem wizyty 
w restauracji Białej w Juracie. Całość dopeł-
nia wypiekana na miejscu drożdżówka. 
www.bryza.pl 

EN

POMORSKIE TASTES BEST 
IN AUTUMN

WHAT DISHES IS POMERANIA ASSOCIATED 
WITH? MOST OF US IDENTIFY THAT 
REGION OF POLAND WITH THE TASTE 
OF FRESHLY CAUGHT AND SMOKED 
FISH, SWEET WAFFLES AND REFRESHING 
ICE-CREAM. IN MOST CASES, THEY ARE 
TASTES OF THE SUMMER AND DO NOT 
FULLY REFLECT THE WEALTH OF THE 
REGION. IN AUTUMN, POMORSKIE WEARS 
A BIT DIFFERENT COLOURS. IT SHOWS ITS 
HIDDEN BEAUTY AND TEMPTS US WITH 
THE RICHNESS OF FOREST TASTES.

The inhabitants of Pomerania have been 
making use of the natural abundance of 
fruits of the forest for centuries. Recipes 
devised for years and handed down from 

generation to generation show that forest 
products are perfect for wonderful dishes 
being the showpiece of the region. Fruit 
processed into jam and juice, roast game 
meat flavoured with herbs from local me-
adows and dried or marinated mushro-
oms are just a foretaste of what Pomorskie 
has to offer. Our well-established culinary 
traditions are reflected in the menus of Po-
meranian restaurants.

PORAJ PALACE, WICKO
Venison is one of the noblest types of 
game. The head chef of Poraj Palace in 
Wicko created an interesting composition 
of such meat marinated in red wine, herbs 
and white vegetables. Venison perfectly 
matches caramelized beetroots seasoned 
with a pinch of cinnamon, fondant potato-
es, grilled pear and sauce made of black-
berries from a home garden. Neatly served, 
the dish will satisfy even the greatest game 
connoisseurs.
www.palacporaj.pl 

SZTUCZKA, GDYNIA
The gifts of forests let cooks create deli-
cious food inspired by nature. Sztuczka, 
a restaurant in Gdynia, recommends that 
its guests try deer tenderloin bathed in 
chocolate ganache. Served with carrots 
cooked with butter, potatoes baked in fire, 
pickled beetroots, fresh raspberries, edi-
ble soil and beetroot jelly, it will surprise 
everyone with the combination and diver-
sity of its tastes.
www.sztuczka.com

SZAFARNIA 10, GDAŃSK
Game dishes reign supreme in the menu 
of Szafarnia 10, too, a restaurant situated 
in the very centre of Gdansk. Delicate wild 
boar cheeks marinated in red wine with 
a bit of bison grass are a perfect complement 
to parsley and topinambur puree. Served 
with blackberry sauce and veal demi-glace, 
they were enriched with baked topinambur, 
onions cooked in white wine and baked be-
etroots. The whole dish will melt in your mo-
uth the second you try it.
www.szafarnia10.pl

KOZI GRÓD, POMLEWO
Mushrooms are another product prevailing 
in Pomeranian forests. Kozi Gród in Pomlewo 
offers wild boar roulade stuffed with boletes 
and chanterelles from Tuchola Forest and 
smoked bacon. The taste of game and mu-
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JEŚLI NIE PRACUJESZ W GASTRONOMII, ALE OBEJRZAŁEŚ 
PARĘ PROGRAMÓW I WYDAJE CI SIĘ, ŻE WIESZ O TEJ 
BRANŻY WSZYSTKO, TO ZAPEWNIAMY CIĘ – NIE WIESZ NIC. 
NA SZCZĘŚCIE PRZED NAMI NIC SIĘ NIE UKRYJE. AKADEMIA 
KULINARNA „FUMENTI” I „LIVE&TRAVEL” WSPÓLNIE 
POKAZUJĄ NAGĄ PRAWDĘ O KUCHNI OD KUCHNI.

PIERWSZYMI GOŚĆMI 

BYLI RODZICE
GRZEGORZ LABUDA – świadomy swojego do-
świadczenia kucharz. Autor kilku książek kulinar-
nych. Szef kuchni, który po dekadzie wędrówek 
kulinarnych wreszcie wrócił w rodzinne strony. 
Każdy cel realizuje tak, by czuć delikatne nie-
spełnienie – to go nakręca i mobilizuje. Perfek-
cjonista w każdym calu kulinarnej rzeczywistości.

Jak trafiłeś do branży? Kiedy był twój po-
czątek w gastronomii?
To był chyba 1992 rok, czyli 23 lata temu! 
Kawał czasu... Trafiłem banalnie. Znamy 
się trochę, więc pewnie już tą historię sły-
szałeś. W trzeciej czy czwartej klasie szkoły 
podstawowej pojawił się pomysł, że chcę być 
kucharzem – skąd to się wzięło, nie wiem. 
Rodzinnych tradycji u mnie nie było, progra-
my kulinarne wtedy jeszcze nie powstawa-TEKST Kamil Sadkowski, Jakub Milszewski ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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prostu nie piję. Pijam za to sporo herbat, so-
ków warzywnych... To brzmi, jakbym się zbli-
żał do emerytury! (śmiech) Soki wrzuciłem 
nawet do karty. Ogórek, seler i imbir, burak, 
gruszka i marchew... Jeśli chodzi o alkohol, 
to jestem wierny torfowej whisky Ardbeg, 
ale lubię również dobre wino. Z czerwonych 
uwielbiam argentyńskiego malbeca – gęste 
i mięsiste. 

Osoby, żywe lub martwe, które chciałbyś za-
prosić na kolację.
Pewnie znalazłoby się kilka. Ostatnimi cza-
sy dużo słucham Anny Marii Jopek i chętnie 
z nią zjadłbym kolację. Zawodowo – może 
nie będę oryginalny – Paula Bocuse, jak 
to mówią, papieża kucharzy. To byłaby dla 
mnie duża nobilitacja i wielka przyjemność. 
Na pewno zaprosiłbym Jerzego Waśkowskie-
go, mojego pierwszego szefa, który dał mi 
fundamenty zawodowe, a one są najważniej-
sze. W czasach, w których prestiż tego zawo-
du miał się nijak do tego, jaki jest dzisiaj, on 
pokazał mi, że w tym zawodzie można dużo 
osiągnąć. To, co teraz robię, to jego zasługa. 
Bardzo zachęcał mnie do zawodu i pokazał mi 
wiele jego plusów. Tych osób pewnie znalazło-
by się dużo więcej.

Słowa, których na co dzień używacie w pra-
cy, a zwykłemu Kowalskiemu są nieznane?
Oj, musiałbym siebie nagrać na kuchni. Kilka 
osób śmieje się, że zawsze, jak jestem na wy-
dawce (a uwielbiam ten moment, kiedy mogę 
zarządzać całą kuchnią, smakami itd.), że po-
trawy idą „na pas”, czyli do wydania. To jest 
jedno z moich ulubionych określeń, które po-
doba się mojemu zespołowi. Na pewno też na 
co dzień w domu nie mówi się „zmywak meta-
li lekkich”, czyli zlew z patelniami i blachami. 
Jest jeszcze „didżejka” – zmywak z talerzami.

Kuchnia w domu to miejsce najlepszych im-
prez, czy raczej miejsce odpoczynku?
Tak jak mówiłem – jeśli w domu, podczas go-
towania, słucham muzyki, to jest to wielka 
przyjemność i mnie to relaksuje. Może dla-
tego, że wtedy nie jest to moim obowiąz-
kiem i nie robię tego codziennie. Jak już 
robię, to z przyjemnością przygotowuję 
rodzinie potrawy, których na co dzień nie 
jadają, a to jest wielka przyjemność. Pamię-
tam jak ogromną przyjemność sprawiało mi 
gotowanie z synem, kiedy miał jakieś 10 lat. 
Rytualnie przygotowywaliśmy przeróżne ko-
lacje, zabierałem go na spotkania branżowe, 
miał swój malutki kitel, w którym wyglądał 
prześmiesznie. I dobrze się z tym czuł, bardzo 
się zaangażował, wszędzie mówił, że zostanie 
kucharzem, tak jak tata. Wtedy zapaliła mi się 
żarówka, że chyba za bardzo go profiluję. Wie-
dząc, że ten zawód nie jest taki prosty i wyma-

ga masy wyrzeczeń, zacząłem się delikatnie 
z tego wycofywać. Nie po to, żeby dał sobie 
spokój, a po to, żeby dostrzegł jakieś inne al-
ternatywy. No i zaczął interesować się trochę 
mniej, ale przyjemność chyba mu została. 
Teraz chce zostać architektem, więc jestem 
trochę spokojniejszy.

Co byś zjadł, gdybyś wiedział, że to już jest 
koniec?
Konsekwentnie, do samego końca – śledzie, 
wątróbka z dorsza, czernina. Na pewno też 
ostrygi, które uwielbiam. Na 30 urodziny do-
stałem 30 ostryg i wszystkie zjadłem w ciągu 
jednego wieczora, w dwie, może trzy godziny! 
Chciałbym, żeby ten ostatnia kolacja była 
gdzieś nad wodą... Zawsze się nad nią wy-
ciszam i odpoczywam, czy to morze, czy je-
zioro. Tak, ostatnie dania to: śledź, wątróbka 
z dorsza, ostrygi, czernina i wyciszająca i za-
razem wielka siła żywiołu wody!

EN

MY PARENTS WERE MY FIRST 
GUESTS

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

ły, a Internetu nie było. Tak jakoś przyszło. 
Przez cały okres podstawówki edukowałem 
się w Bibliotece Miejskiej we Władysławowie, 
tam wypożyczałem książki kucharskie i te-
stowałem siebie. Moimi pierwszymi gośćmi 
byli rodzice na niedzielnych obiadach, które 
przygotowywałem z tych książek. Sprawiało 
mi to ogromną frajdę. Jak kończyliśmy pod-
stawówkę wszyscy mieli problem z tym, co ro-
bić dalej ze swoim życiem, ze swoją szkołą. Ja 
spokojnie, wiedząc już od dawna czego chcę, 
wybrałem gastronomik. Chyba ani razu nie 
miałem takiego momentu, w którym bym ża-
łował. Nigdy, przez całe 23 lata, nie chciałem 
cofnąć czasu, żeby móc wybrać coś innego.

W sumie też zawsze tego chciałem i nigdy 
nie żałowałem swojej decyzji. Ale jakoś 
nigdy nie potrafiłem tej kuchni zrozumieć. 
Zawsze wkurzało mnie zamknięte pomiesz-
czenie, masa ludzi, którzy opowiadają mocno 
seksistowskie historie. No, a skoro już przy 
tym jesteśmy – dla nas jedzenie i seks są 
nierozłączne. Stąd pytanie – zdarzyło ci się 
kiedyś uprawiać seks w pracy?
Nie (śmiech). Na pewno ktoś kiedyś był w ta-
kiej sytuacji. Lata temu powstał na moment 
taki nurt – mężczyźni gastroseksualni. Oczy-
wiście to kobiety wymyśliły taki model face-
ta, który dla nich gotuje. Twierdzą, że to jest 
seksowne. A to, że my to robimy na co dzień, 
to świetne połączenie! 

Co pijesz?
Ostatnimi czasy nie piję kawy. Nie dotykam 
jej chyba już trzy lata, bez żadnych religii, bez 
żadnej diety. Kiedyś wstawałem i do południa 
piłem trzy, cztery kawy. Pamiętam, że na-
wet w półgodzinnym odstępie. Aż przyszedł 
dzień, w którym się podniosłem i stwierdzi-
łem: „nie chcę kawy!”. Od tamtego czasu nie 
wypiłem nawet filiżanki. Nie pilnuję się, to nie 
jest jakieś postanowienie z mojej strony, po 

W TRZECIEJ CZY CZWARTEJ 
KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

POJAWIŁ SIĘ POMYSŁ, ŻE 
CHCĘ BYĆ KUCHARZEM – 
SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO, NIE 

WIEM. RODZINNYCH TRADYCJI 
U MNIE NIE BYŁO, PROGRAMY 

KULINARNE WTEDY 
JESZCZE NIE POWSTAWAŁY, 

A INTERNETU NIE BYŁO. 
TAK JAKOŚ PRZYSZŁO. 



GRZEGORZ LABUDA – is a cook aware of his ex-
perience. An author of several cookbooks. A head 
chef who has finally returned to his homeland af-
ter a decade of culinary travels. He pursues every 
aim in such a way as to feel a bit unfulfilled – it 
stimulates and motivates him. He is a perfection-
ist in every detail of the culinary reality.

How did you enter the industry? When were 
your beginnings in gastronomy?
I guess it was 1992, which is 23 years ago! 
A long time... I entered the industry quite sim-
ply. We’ve known each other for some time 
so you’ve probably heard the story already. 
I came up with the idea to become a cook 
when I was in the third or fourth grade at 
primary school. I have no idea where it came 
from. I had no family traditions like that, there 
were no cooking programmes or the Internet 
then. It somehow hit me. The Town Library 
in Władysławowo was educating me during 
my whole primary school. I used to take out 
cookbooks and test them. My parents were 
my first guests at Sunday dinners, which I pre-
pared with those books’ help. I had a lot of fun 
with all that. When we were finishing primary 
school, everyone had a problem: they didn’t 
know what to do with their lives, what school 
to choose. Knowing what I wanted for a long 
time already, I simply chose a culinary school. 
I think I’ve never regretted that decision even 
for a moment. I’ve never wanted to turn back 
the time to choose something else through-
out those 23 years.

Actually, I’ve always wanted that myself too 
and never regretted my decision. But some-
how I’ve never been able to understand the 
kitchen. I was annoyed by that close room, 
by the whole bunch of people telling sexist 
stories. Well, since we’re on the subject 
– food and sex are inseparable for us. 
So I would like to ask you a question: have 
you ever had sex at work?
No. (Laughs) But someone has surely been in 
such a situation. A trend of “gastrosexuals” 
developed years ago. It was obviously started 
by women who came up with such a model of 
men that would cook for them. They claim it’s 
sexy. And the fact that we do it on a regular ba-
sis is an excellent combination!

What do you drink?
I haven’t been drinking coffee lately. I haven’t 
touched it for three years or so, without any 
religion or diet. I once used to get up and drink 
three or four cups of coffee before midday. I re-
member drinking them even as often as every 
half an hour. And then came a day when I got 
up and said: “I don’t want coffee!”. I haven’t 
had even a cup since then on. I don’t have to 
try hard not to do it, it’s not any resolution I’ve 

1 0 0 – 1 0 1 K U C H N I A  /  C U I S I N E

made, I simply don’t drink it. Instead, I drink 
a lot of tea, vegetable juices... It sounds as if I was 
approaching retirement! (Laughs) I’ve even 
introduced juices to the menu. Cucumbers, cel-
ery and ginger; beetroots, pears and carrots... 
And as far as alcohol is concerned, I’m faithful 
to the peaty Ardbeg whisky, but I also like good 
wine. As regards red wine, I love the Argentine 
Malbec – it’s thick and fleshy.

What people, either living or dead, would 
you like to invite for dinner?
I guess I’d find several of them. I’ve been lis-
tening to Anna Maria Jopek a lot lately, and 
I would like to have a dinner with her. And, 
as far as my profession is concerned, I guess 
I won’t be original when I say I’d invite Paul 
Bocuse, whom they call the pope of cuisine. It 
would be a great honour and pleasure for me. 
I’d certainly invite Jerzy Waśkowski, my first 
boss, who formed my professional founda-
tions, which are the most important. At times 
when the prestige of this profession bore no 
relation to what we have today, he showed me 
that one can achieve a lot here. All credit goes 
to him for the things I do today. He strongly 
encouraged me to practise the profession and 
showed me how many advantages it has. Well, 
there would be probably more people like that.

Could you tell us some words you use at 
work every day which are unknown to ordi-
nary people?
Oh, I’d have to record myself in the kitchen. 
Some laugh that whenever I’m at the count-
er (and I love the moment when I can man-
age the whole kitchen, tastes and so on), the 
meals are going “to the line”, meaning they are 
to be served. It’s one of my favourite expres-
sions, and my team likes it too. Besides, you 
don’t probably say “light metal sink” at home, 
meaning a sink with frying pans and trays. 
There’s also a “DJ mixer” – a sink with plates.

Is kitchen a better place for the best parties 
or for a good rest?
As I’ve already said, when I listen to music 
at home, while I’m cooking, I find it very 
pleasant and relaxing. Perhaps because 
it’s not my duty then and I don’t have to do 
it every day. But when I do, I’m always glad 
to make some food my family doesn’t eat 
on a regular basis, which gives me a huge 
pleasure. I remember the pleasure I found 
in cooking with my son, who was around 
10 years old then. We were ritually prepar-
ing various dinners, I was taking him to 
branch meetings, and he had a small uni-
form he looked very funny in. And he re-
ally enjoyed that, became very involved in 
it and used to say that he’d become a cook 
like his dad every where he went. Then 
I realized that I was probably imposing 
a specific set of interests on him. Knowing 
that the profession isn’t that simple and 
demands a lot of sacrifice, I started back-
ing out a bit. Not because I wanted him to 
give up all that, but I  thought he should 
notice some alternatives. And he lost a bit 
of that interest, but the pleasure has re-
mained, I guess. Now he wants to become 
an architect, so I’m a bit calmer.

What would you eat if you knew that it was 
the end?
Consistently, until my very last day: her-
ring, cod liver and duck blood soup. And 
oysters too, I  love them. I  received 30 
oysters for my 30th birthday and ate all of 
them during one evening: in two or three 
hours! I’d like my last dinner to take place 
somewhere by the water. I always calm 
down and rest in such places, either by the 
sea or by the lake. So, my last meal would 
include herring, cod liver, oysters, duck 
blood soup and relaxing and at the same 
time powerful water!
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ZWAL
  NIA
MY JESIEŃ NIEUBŁAGANIE CZAI 

SIĘ ZA OKNEM. NIE JEST TO 
NATURALNIE POWÓD DO 
ROZPACZY KULINARNEJ, 
PO PROSTU ZMIENIAMY RYTM 
I ZAPOMINAMY NA KILKA 
MIESIĘCY O NOWALIJKACH.
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ocham ciepło bezgranicznie, ale kie-
dy pojawiają się chłodne dni wcale 
za upałami nie tęsknię. Okres waka-

cyjny rozleniwia do granic możliwości i ta 
codzienność jesienną porą to niewątpliwie 
czas, na który czekam. Powodów jest wiele, 
ale najważniejszy z nich jest aspekt kulinar-
ny. Oczywiście na początku kolejnej pory 
roku spod znaku opadających liści miewam 
dylematy. Ten okres przejściowy na szczę-
ście zazwyczaj trwa krótko i bez wahania 
zamieniam truskawki na śliwki, czy rzod-
kiewki na brukiew.

Pochylę się jednak nad mięsem, które 
w naszym kraju jest hodowane, ale na na-
sze nieszczęście tylko namiastka zostaje 
w Polsce. Mam jednak nadzieję, że mięso 
ślimaków, do którego spożywania będę 
przekonywał, powróci z impetem na na-
sze stoły. Zapewne nie spodziewaliście się, 
że ślimaki tak naprawdę trafiły do Francji 
właśnie z naszych pól. Co ciekawe, nie są 
przysmakiem na całym świecie i  warto, 
aby te stworzenia zagościły w niejednym 
jadłospisie nie tylko z ciekawości nowych 
doznań kulinarnych.

Zacznę od aspektów zdrowotnych. Przede 
wszystkim to bardzo dietetyczne mięso, 

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

TEKST 

KAMIL 
SADKOWSKI

K

ZDJĘCIA Sylwester Ciszek

Z W A L N I A M Y



JEŻELI MACIE OCHOTĘ 
SPRÓBOWAĆ ŚLIMAKÓW, KTÓRE 
SPOTYKACIE CODZIENNIE, TO NIC 
PROSTSZEGO. ZANIM JEDNAK 
BĘDZIECIE SIĘ ROZKOSZOWALI 
SMAKIEM ICH MIĘSA, TO MUSICIE 
PAMIĘTAĆ O OCZYSZCZENIU 
ICH POPRZEZ GŁODÓWKĘ, 
NA TEN ETAP TRZEBA 
PRZEZNACZYĆ KILKA DNI. 

głodówkę, na ten etap trzeba przeznaczyć 
kilka dni. Podajemy wówczas tylko zioła, 
takie jak tymianek. To najprostsza wersja, 
ale nie należy zapomnieć o delikatnym 
przemyciu ślimaków. Ślimaki gotujemy 
w  warzy wnym wy warze po uprzednim 
schłodzeniu w lodówce. Pobyt w lodówce 
powoduję, że ślimaki, które będą żegnały 
się z żywotem w wywarze, nie będą tego do 
końca świadome. Po kilkuminutowym go-
towaniu oddzielamy mięso od muszli. Mię-
so, które nas interesuje, fachowcy nazywają 
stopą i głową.

Wersja dla leniwych – mięso ślimaków 
jest do kupienia w postaci mrożonej. Jeżeli 
chcecie skrócić czas oczekiwania na delek-
towanie się tym delikatesem, to warto po-
szukać w dobrych sklepach spożywczych.

Przepisów na przygotowanie pysznej stra-
wy jest bardzo dużo. Jednym z moich ulubio-
nych jest paella ze ślimakami i królikiem. Po-
trzebujemy kilka pręcików szafranu, mięso 
ślimaków, mięso królika, oliwę extra vergine, 
ryż drobnoziarnisty (najlepiej Valencia lub 
Bomba), pomidory pokrojone w kostkę, czo-
snek, wędzoną ostrą paprykę, sól, fasolę lub 
groszek, cytrynę, bulion i nać pietruszki.

Sprawa przygotowania jest banalna, więc 
postaram się w prosty sposób podpowie-
dzieć, jak zmienić te kilka składników 
w pyszny posiłek.

Mięso królika kroimy na niewielkie ka-
wałki, nacieramy solą i pieprzem. Smażymy 
na rozgrzanej oliwie z każdej ze stron tak, 
aby mięso było rumiane. Dodajemy posieka-
ny ząbek czosnku i smażymy razem. Dorzu-
camy do towarzystwa dwa lub trzy pokrojo-
ne w kostkę pomidory. Dodajemy szklankę 
ryżu i stopniowo wlewamy bulion – potrze-
bujemy około 3 szklanek. Wkładamy solid-
ną garść ślimaków, cały czas mieszamy. Na 
sam koniec dodajemy pół szklanki ugoto-
wanej fasoli i szafran i wciąż niestrudzenie 
mieszamy. Odstawiamy na chwilę, posypu-
jemy posiekaną nacią pietruszki i podajemy 
z ćwiartką cytryny.

Jak widać, to banalnie proste w przygo-
towaniu danie na pewno odmieni spostrze-
ganie tych uroczych i naprawdę smacznych 
mięczaków. Uznawane są za afrodyzjaki, 
na pewno mają właściwości lecznicze. Szu-
kajcie ślimaków z muszlą skręconą w lewo, 
gdyż to rzadkie okazy i uważane są za świę-
te (przynajmniej w  Indiach). Pojawiają się 
zapewne myśli, że to niezbyt smaczne mięso. 
Wielki błąd, jeżeli tak myślicie. Takiego 
delikatesu dawno nie próbowaliście i na 
sam koniec warto pomyśleć o kawiorze śli-
maczym – to jest dopiero Everest doznań 
smakowych. Ten pierwszy raz nie będzie 
ostatnim. Pamiętajcie, że nie tylko mięcza-
ki jadają ślimaki.

zawiera dużą ilość białka, niewielkie ilości 
tłuszczu, a reszta to woda. Niska wartość 
energetyczna i bardzo duża zawartość nie-
zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych sprawia, że mięso tych mięczaków jest 
godne uwagi.

Co najważniejsze, nawet hodowlane śli-
maki żyją godnie. Nie jest to historia ich ku-
rzych kumpli, która od początku po ostatnie 
tchnienie wygląda jak najgorszy koszmar.

Jeżeli macie ochotę spróbować ślima-
ków, które spotykacie codziennie, to nic 
prostszego. Zanim jednak będziecie się 
rozkoszowali smakiem ich mięsa, to mu-
sicie pamiętać o oczyszczeniu ich poprzez 
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SLOWING DOWN

AUTUMN IS LYING IN WAIT OUTSIDE. IT’S 
OBVIOUSLY NOT SOMETHING TO LAMENT 
IN THE KITCHEN; WE SIMPLY CHANGE 
THE RHYTHM AND FORGET ABOUT 
FRESH FRUIT AND VEGETABLES FOR 
SEVERAL MONTHS.

I love warm weather unconditionally, but 
when cooler days come, I don’t miss the heat 
at all. Summertime makes me extremely 
indolent, and autumn days are certainly 
something I  wait for. I’ve got many rea-
sons to do so, but the most important one 
concerns cooking. I’m obviously caught in 
dilemmas at each beginning of the season 
dominated by falling leaves. Fortunately, 
such an interim period never lasts long, and 
I soon replace strawberries with plums or 
radishes with swede without hesitation.

But now I will focus on meat that is pro-
duced in our country, and yet, to our mis-
fortune, only a poor substitute for it is left 
in Poland. I hope that snails, which – as 
I will try to show you – are definitely worth 
trying, will burst back to our tables. You 
probably didn’t expect that snails were ac-
tually brought to France from our fields. 
What’s interesting is that they’re not con-
sidered a delicacy in the whole world, but 
it is worth introducing them into menus 
not only out of curiosity about new culi-
nary experiences.

Let me begin with healthful properties. 
First of all, it is very dietetic meat with 
a large amount of protein and low amount 
of fat; the rest is just water. Because of low 
caloric value and considerable amount of 
essential unsaturated fatty acids, snails are 
worth particular attention.

The most important thing is that farm 
snails live decent lives. They’re not like 
their hen friends, whose live resembles the 
worst nightmare from its beginning until 
their last breath.

If you wish to taste snails you meet every 
day, give it a try. But before you start delight-
ing in the taste of their meat, remember to 
starve them in order to purge their system. 
You will need several days for that. Feed 
them only with herbs, for example with 
thyme. That’s the simplest version, but keep 
in mind that you need to wash them gently. 
Cool the snails down in a fridge and then 
boil them in vegetable stock. Their stay in 
the fridge will make snails less aware of 
their farewell to life in the stock. After sev-
eral minutes of cooking, separate the meat 
from the shells. Meat we’re not interested in 
is called “tortillon”.

A version for lazybones: snails can be 
bought frozen too. If you want to shorten 
the time needed to relish the taste of this 
delicacy, search for them in good gro-
cery stores.

There are many recipes for delicious 
snail dishes. One of my favourites is for 
paella with snails and rabbit. You need 
several threads of saffron, snails, rabbit 
meat, extra-virgin olive oil, short-grain 

rice (most preferably Valencia or Bomba), 
diced tomatoes, garlic, hot smoked pa-
prika, salt, pepper, beans or peas, lemon, 
stock and parsley.

The way to prepare paella is simple so 
I’m now going to briefly explain how to 
change those several ingredients into a de-
licious dish.

Cut rabbit meat into small pieces and 
rub it with salt and pepper. Fry it on each 
side with olive oil so that the meat turns 
golden brown. Add a  chopped clove of 
garlic and fry them together. Add two or 
three diced tomatoes. Now add a cup of 
rice and gradually pour in the stock (you 
will need around 3 cups). Put a  decent 
handful of snails in and keep mixing all 
the time. Finally, add half a cup of cooked 
beans and saffron, and keep mixing tire-
lessly. Leave it for a moment, sprinkle with 
chopped parsley and serve with a quarter 
of a lemon.

As you can see, the dish is dead easy to 
make and will surely change the way you 
look at those charming and really tasty 
creatures. Regarded as aphrodisiacs, they 
surely have healthful properties. Look 
for snails with shells spiralled to the left 
as they are rare specimen considered to 
be sacred (at least in India). Some of you 
are probably afraid that such meat can’t 
be tasteful. But if you do think so, you are 
utterly wrong. You certainly haven’t eaten 
such a delicacy for a long time. Finally, it’s 
worth thinking about snail caviar – that 
really is the Everest of gustatory plea-
sures. Trust me, your first time with snails 
won’t be the last one.

K U C H N I A  /  C U I S I N E1 0 6 – 1 0 7





ANNA DOLNY JAKO MAŁA DZIEWCZYNKA NIE MARZYŁA 
O WŁASNEJ CZEKOLADZIARNI. NIE OGLĄDAŁA FILMÓW 
O CZEKOLADZIE I NIE NAUCZYŁA SIĘ JEJ KOSZTOWAĆ. 
ZA TO STWORZYŁA MIEJSCE, GDZIE INNI MOGĄ ROZKOSZOWAĆ 
SIĘ JEJ SMAKIEM W NAJLEPSZYM Z MOŻLIWYCH WYDAŃ . 
CZEKOLADOWY MŁYN TO KLIMATYCZNA PIJALNIA BELGIJSKIEJ 
CZEKOLADY, ZAARANŻOWANA W PIĘKNY SPOSÓB. BO CZY ŻEBY 
STWORZYĆ WYJĄTKOWE MIEJSCE, TRZEBA OPOWIADAĆ BAJKI?

TEKST Sylwia Gutowska

Zacznijmy od historii nabycia tego miejsca 
przez państwa.
Ludzie inwestują pieniądze w przeróżne in-
strumenty finansowe i jedną z takich inwesty-
cji są nieruchomości. W momencie kiedy na 
rynku zawirowało od różnych spekulacji co 
dalej z bankami, giełdą i złotem, zwróciliśmy 
się w stronę rynku inwestycyjnego. Wybór 
padł na długo (przeszło dwa lata) wystawioną 
na sprzedaż nieruchomość gastronomiczną 
w centrum miasta. Po dwóch miesiącach zda-
liśmy sobie sprawę, że na gastronomii się nie 
znamy, a restauracja to poważne wyzwanie, 
nie dla osób zajętych innym przedsięwzię-
ciem. Jeszcze raz przedyskutowaliśmy z mę-
żem co może być w tym obiekcie możliwe 

do realizacji przez nas, czego tak naprawdę 
jest mało w Gdańsku. Eureka! Przypomnie-
liśmy sobie naszą podróż do Krakowa, gdzie 
wraz z dziećmi odwiedziliśmy Krakowską 
Manufakturę czekolady. Tak więc decyzja 
zapadła. W Dworze Młynarzy otworzymy ma-
nufakturę i pijalnię czekolady w jednym. Tego 
w Gdańsku nie było i jak na razie nie ma.

A czym zajmowała się pani wcześniej?
I nadal się zajmuję! Wspólnie z mężem prowa-
dzę dwie firmy – Laguna i Anima Domus. Pro-
dukujemy okucia meblowe do drzwi przesuw-
nych, budowlanych, oświetlenie LED i wiele 
innych. To, co widzi pani tutaj, można nazwać 
dochodowym hobby.

Otwarcie pijalni czekolady to wybór pragma-
tyczny. Powiedziała pani, że wcale nie prze-
pada za czekoladą.
To śmieszne, ale nie lubię ani czekolady, ani 
słodkich wyrobów. Jedynymi produktami 
ze słodkości, które naprawdę lubię, to ciasta. 
Mój stosunek do czekolady, pralin, trufli i po-
zostałych słodkich smakołyków jest taki, że 
posmakuję, podelektuję się ich aromatem, 
zapachem, ale nic więcej. Poza tym nie mogę 
jeść czekolady. Jestem alergikiem.

Wszystkie kobiety teraz pani zazdroszczą. 
Nie mieć słabości do czekolady…
Moje dzieci mają słabość. Mówią: „Mamo, 
przynieś coś!” Mój mąż też. Czekoladę moż-
na mi przemycić w formie musu. No, nie na-
uczyłam się smakować czekolady.

Przygotowywanie deserów zostawia pani 
swojemu cukiernikowi?
Tak, ale jak pani widzi, jestem pragmatycz-
ką. Do wszystkiego podchodzę na chłodno. 
Jeśli miałam okazję uczestniczyć w szkole-
niu wyrobu pralin i trufli, to razem z cukier-
nikiem pojechałam na nie. Właśnie po to, 
żeby usiąść za blatem kuchennym, nałożyć 
rękawiczki i nauczyć się odróżniać rodza-
je kakao i nauczyć się obsługiwać maszynę 
do wyrabiania czekolady. Mam nawet cer-
tyfikat ukończenia takiego szkolenia i rów-
nie dobrze mogę z Pawłem stanąć w szranki 
(śmiech). Ale nie mam doświadczenia ma-
nualnego, mogłabym oblać formę, wykroić 
krzywe praliny, byłyby brzydkie.

Nikt nie zarzuci pani ignorancji.
Nie, jeśli miałabym powiedzieć, co, jak do-
brać, w jakich temperaturach przygotować, 
jak zrobić ganasz, czyli inaczej nadzienie, 
to tak, potrafię. Chociaż jestem bardziej 
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teoretykiem niż praktykiem. Praktyka czy-
ni nas mistrzami, dlatego w Czekoladowym 
Młynie produkcją pralin i trufli zajmują się 
chocolatierzy, a ja tym, na czym się znam naj-
lepiej, czyli zarządzaniem.

Gdańska Pijalnia Czekolady 
Czekoladowy Młyn

ul.Na Piaskach 1
80-846 Gdańsk

www.czekoladowymłyn.pl

tel. 58 303 26 38

EN

PRAGMATISM AND HOT 
CHOCOLATE

AS A LITTLE GIRL, ANNA DOLNY DID NOT 
DREAM OF HAVING HER OWN CHOCOLATE 
SHOP. SHE DID NOT WATCH FILMS ABOUT 
CHOCOLATE AND DID NOT LEARN TO 
ENJOY IT. AND YET SHE HAS CREATED 
A PLACE WHERE OTHERS CAN DELIGHT IN 
ITS TASTE IN ONE OF ITS BEST VERSIONS 
POSSIBLE. CZEKOLADOWY MŁYN IS A COSY 
BELGIAN CHOCOLATE CAFE DESIGNED IN 
A BEAUTIFUL WAY. BECAUSE DOES ONE 
NEED TO TELL FAIRY TALES IN ORDER TO 
CREATE A UNIQUE PLACE?

Let us begin with the story of how you 
bought the place.
People invest their money in various financial 
instruments, and real property is one of them. 
When the market experienced turbulence be-
cause of different speculations over banks, 
the stock exchange and gold, we turned to the 
investment market. We chose a gastronom-
ic property in the centre of the city that had 
been on sale for a long time (more than two 
years). After two months, we realized that 

we did not know anything about gastronomy 
and that a restaurant was a serious challenge, 
not a thing for people busy with different un-
dertakings. I discussed the matter with my 
husband once again, we wondered what we 
were able to use that place for and what Gdan-
sk was lacking. Eureka! We thought about our 
trip to Cracow, where we visited the cafe and 
manufacture Krakowska Manufaktura Cze-
kolady with our children. The decision was 
taken. We opened a chocolate manufacture 
and cafe in Dwór Młynarzy. It has been so far 
the only place like that in Gdansk.

And what did you do before?
I still do it! I run two companies together with 
my husband: Laguna and Anima Domus. We 
produce fittings for sliding doors, LED light-
ning and much more. What you can see here 
could be called a profitable hobby.

Opening a chocolate cafe was a pragmatic 
choice. You said that you are not actually 
fond of chocolate.

It is funny, but I do not like neither chocolate 
nor sweets in general. The only sweet prod-
ucts I really like are cakes. My attitude to 
chocolates, pralines, truffles and other sweet 
delicacies is limited to tasting them and rel-
ishing their aroma and smell, nothing else. 
Besides, I cannot eat chocolate. I am allergic.

Every woman envies you now. Having no 
weakness for chocolate...
My children have a weakness for it. They say, 
“Mum, bring us something!”. My husband 
has too. The only way to smuggle chocolate 
into me is in the form of a mousse. Well, I did 
not learn to enjoy chocolate.

Do you leave preparing desserts to your 
confectioner?
I do, but as you can see, I am a pragmatist. 
I approach everything dispassionately. When 
I had a chance to take part in a course on 
praline and truffle production, I attended 
it together with the confectioner. And I did 
it precisely to sit at the counter, put on a pair 
of gloves and learn to distinguish between dif-
ferent varieties of cocoa and to handle a choc-
olate-making machine. I have a completion 
certificate from such a course and could just 
as well enter the lists with Paweł. (Laughs) 
But I do not have manual experience, I could 
pour chocolate over the form and cut out 
crooked pralines, they would be ugly.

No one will accuse you of ignorance.
No; if I was supposed to say what one should 
select, at what temperatures they should 
prepare something, how they should make 
ganache, that is filling, I would be able 
to do it. Still, I am a theoretician rather 
than a practitioner. Practice makes perfect, 
which is why it is chocolatiers who produce 
pralines and truffles at Czekoladowy Młyn, 
and I do what I am good at: I manage.

P R A G M A T Y Z M  I  G O R Ą C A  C Z E K O L A D A
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N owa restauracja Piwna 47 to właści-
wy adres dla wszystkich tych, któ-
rzy cenią sobie wyśmienitą kuch-

nię w niezwykłym otoczeniu. Oprócz swojego 
bajecznego usytuowania lokal posiada wy-
smakowane wnętrza, łączące nowoczesny 
minimalizm z tradycyjnym, ciepłym wy-
strojem. To miejsce idealne na wyjście na 
kawę, jak i pyszny posiłek o każdej porze 
dnia. Bez trudu trafi tam każdy zbłąkany 
turysta – restauracja otwarta jest do póź-
nych godzin wieczornych.

Kuchnia serwowana w Piwnej 47 jest 
międzynarodowa, zawsze oparta o  naj-
świeższe i zdrowe produkty. Pięknie po-
dane, dania rozbudzą Wasze zmysły. Jest 
w czym wybierać. Śniadania w formie słod-
kiej lub wytrawnej postawią na nogi, a wy-
kwintna kolacja, uświetniona butelką wina 
z bogatej karty sprawi, że każdy wieczór 
w Piwnej 47 będzie wyjątkowy. Szczegól-
nie, że w restauracji można też posłuchać 

Restauracja Piwna 47
ul. Piwna 47, 80-831 Gdańsk

tel. +48 58 380 88 80
www.piwna47.pl
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DINNER NEAR BASILICA

WHEN VISITING THE HISTORIC PART 
OF GDANSK, ONE CANNOT HELP BUT 
REACH THE MONUMENTAL ST. MARY’S 
CHURCH. AND JUST AROUND THE 
CORNER HIDES A PLACE OFFERING 
A GREAT FEAST FOR NOT ONLY THE 
EYES BUT ALSO THE PALATE.

The new Piwna 47 restaurant is the right ad-
dress for all those who value excellent cui-
sine in magnificent surroundings. Apart 
from its fantastic location, the restaurant 
can boast sophisticated interior that com-
bines modern minimalism with tradition-
al, warm decor. The place is perfect for 
both those who fancy a cup of coffee and 
those who want to eat a delicious meal at 
any time of the day. Stray tourists can find 
a shelter there, too, as the restaurant is 
open until late evening.

Piwna 47 serves international cuisine al-
ways based on fresh and healthy products. 
Beautifully presented, its dishes will be 
a delight to your palates. And there is a lot 
to choose from. Sweet or traditional break-
fasts will stand you on your feet, and sophis-
ticated dinners accompanied by a bottle of 
wine selected from the extensive menu will 
turn every evening in Piwna 47 into a unique 
experience. Especially that you can listen to 
soft music played live in the restaurant. And 
every dinner can end with one of delicious 
and fresh cakes baked each day. Ask the 
waiter what is served today!

ZWIEDZAJĄC HISTORYCZNĄ CZĘŚĆ GDAŃSKA NIE SPOSÓB NIE DOTRZEĆ 
DO MONUMENTALNEJ BAZYLIKI MARIACKIEJ. A STAMTĄD JUŻ TYLKO 
KROK DZIELI NAS OD UCZTY NIE TYLKO DLA OCZU, ALE I PODNIEBIENIA .

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

KOL ACJA POD BA Z Y LI K Ą

klimatycznej muzyki na żywo. Ukoronowa-
niem pysznego obiadu może być jedno z ku-
szących ciast, wypiekanych każdego dnia. 
Spytajcie, co podają dziś!





NEW 
INDIANA 
JONES

ODKRYJ Z NAMI FASCYNUJĄCE 
MIEJSCE GDZIE PRZYGODA 
ŁĄCZY SIĘ Z MODĄ. STYLIZACJE 
NICZYM Z KULTOWEJ SERII 
FILMÓW O DZIELNYM 
POSZUKIWACZU PRZYGÓD 
W PEŁNI ODDAJĄ KLIMAT 
MIEJSCA W KTÓRYM ZNAJDUJE 
SIĘ NASZA MODELKA. 
CIEPŁE BARWY TŁA PIĘKNIE 
ŁĄCZĄ SIĘ Z ODCIENIAMI 
TURKUSU, BIELI I ZŁOTA, 
A WYRAŹNIE ZAZNACZONE 
USTA DODAJĄ BOHATERCE 
SESJI NIEZWYKŁEGO UROKU. 

EN

DISCOVER A FASCINATING 
PLACE WHERE ADVENTURE 
COMBINES WITH FASHION. 
OUTFITS AS IF TAKEN FROM 
THE CULT FILMS ABOUT 
THE BRAVE ADVENTURER 
PERFECTLY RENDER THE 
ATMOSPHERE OF THE PLACE 
OUR MODEL FOUND HERSELF 
IN. WARM COLOURS OF THE 
BACKGROUND BEAUTIFULLY GO 
WITH TURQUOISE, WHITE AND 
GOLD, AND HER DISTINCTLY 
PAINTED LIPS MAKE THE 
HERO OF OUR SESSION LOOK 
EXCEPTIONALLY CHARMING.

KAPELUSZ/HAT: 
Marta Ruta

KURTKA/JACKET: własność 
stylistki/property of stylist

SPÓDNICA/SKIRT: Vandis

BUTY/SHOES: Pollini



FUTRO/FUR: Domi Grzybek SPODNIE/TROUSERS: własność 
stylistki/property of stylist

KOLCZYKI/EARRINGS: H&M

N E W  I N D I A N A  J O N E S
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ZDJĘCIA/PHOTOS:  
Edyta Bartkiewicz

MODELKA/MODEL:  
Kamila/Specto Models

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Agnieszka Brudny

STYLISTKA/STYLIST: 
Kasia Łaszcz

RETUSZ/RETOUCH: 
Jakub Grabarczyk



V A N D I S

SUKIENKA/DRESS: Vandis

KOLCZYKI/EARRINGS: H&M



1 1 6 – 1 1 7 M O D A  /  F A S H I O N1 1 6 – 1 1 7 M O D A  /  F A S H I O NKURTKA/JACKET: Levi's

BODY/BODY: Ania Kuczyńska

SPODNIE/TROUSERS: Sylwia Rochała

KOLCZYKI/EARRINGS : Vintage



N E W  I N D I A N A  J O N E S

PŁASZCZ/COAT: COS

SUKIENKA/DRESS: Hugo Boss

PODKOLANÓWKI/SOCKS: Calzedonia

KOLCZYKI/EARRINGS: Vintage
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STO 
PROCENT 
PRACY, 
STO 
PROCENT 
EFEKTÓW

PATRYK WOJCIECHOWSKI JEST FINALISTĄ DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU PROJECT 
RUNWAY. OD ZAWSZE CHCIAŁ ZOSTAĆ MALARZEM, ALE NA SZCZĘŚCIE DLA 
POLSKIEJ MODY PRZEWAŻYŁO U NIEGO PROJEKTOWANIE. W ROZMOWIE SZCZERY 
I BEZPRETENSJONALNY, A TO NIEOCENIONA WARTOŚĆ W JEGO BRANŻY. ZDRADZIŁ 
MI KULISY TELEWIZYJNEGO SHOW I SWOJEJ NADCHODZĄCEJ KOLEKCJI.

ZDJĘCIA Edyta BartkiewiczTEKST Sylwia Gutowska



Jaka atmosfera panowała na planie Project 
Runway? Rywalizacja i stres przed kame-
rami mogą być paraliżujące dla młodych 
twórców?
Na początku programu było fajnie, mieliśmy 
otwarte umysły. Im dalej, tym gorsze prace 
robiliśmy. Byliśmy bez dostępu do Internetu, 
telefonu. Z dnia na dzień robiliśmy to samo – 
dużo pracy i zero otwartego umysłu.

Warto było wziąć udział?
Z dzisiejszej perspektywy tak. Zobaczy-
łem to dopiero po programie. Warto, warto 
(śmiech).

Wydajesz się być osobą, która nie lubi kon-
kursów.
No tak, bo to działa na takiej zasadzie, że co 
sobie wywalczysz, to masz. Niby warto brać 
udział w konkursach, ale rzeczywiście, nie 
lubię tego.

Przyjaźnisz się z uczestnikami?
Przyjaźnić się to za wiele powiedziane, 
ale mam kontakt z paroma osobami i to 
jest ekstra.

Jak wygląda środowisko projektantów? 
Panuje zawiść, czy wręcz przeciwnie – sty-
mulujecie się nawzajem?
Myślę, że panują raczej przyjacielskie stosun-
ki. Nasza finałowa trójka jest super zgrana – 
piszemy ze sobą, dużo sobie pomagamy, jest 
naprawdę fajnie.

Idąc do programu, miałeś już pewne do-
świadczenie – studiowałeś projektowanie 
ubioru. Czułeś przewagę nad tymi, którzy 
totalnie debiutowali?
Nie za bardzo. Tam nigdy nie wiadomo było, 
co się spodoba, kto wygra, kto przegra. 
Jak obstawialiśmy, to nigdy nie trafialiśmy 
(śmiech). To była zawsze wielka niespodzian-
ka. Jurorzy zawsze nas zaskakiwali.

Jak to w telewizyjnym show?
Dokładnie. Ale to fajna przygoda, na pewno.

Uważasz, że moda jest sztuką?
Tak. Na pewno moda przekłada się na sztukę, 
zdecydowanie.

Twoja nowa kolekcja będzie inspirowana mi-
litariami i sztuką japońską. To znaczy, że bę-
dzie minimalistycznie, ale mamy spodziewać 
się też kontrowersji?
W nowej kolekcji na pewno będzie przeważał 
minimalizm. Znajdzie się tam też dużo pracy 
ręcznej. Znowu pojawią się własnoręcznie 
robione tkaniny i dosyć mocne druki. Chcia-
łem nie szaleć z kolorem, tak jak zrobiłem 
to w ostatniej kolekcji. Chcę pokazać inną, 

bardziej stonowaną stronę siebie. To będą 
ubrania do noszenia – nie będą za bardzo 
szokujące. Inspiracja militariami jest czy-
sto estetyczna. Ciekawym bodźcem jest też 
perspektywa z lotu ptaka, która pojawia się 
w drzeworytach.

Żyjesz w Łodzi. Nie ciągnie cię do War-
szawy?
Planuję przenieść się do Warszawy już na po-
czątku października, to już ustalone. Będę 
tam miał swoje atelier, w moim mieszkaniu.

Będziesz projektował rzeczy do noszenia na 
co dzień?
Chcę projektować ubrania na zamówienie dla 
prywatnego klienta. Nie na zasadzie, że mam 
to uszyte i to jest na półce, ale bardziej tak, że 
klient przychodzi i wie, czego chce i dopiero 
wtedy szyjemy. To będą ubrania dla klienta 
z wyższej półki.

Co sądzisz o praktykach otwierania linii basic 
przez znanych projektantów?
Linie basic to fajny dodatek do asortymen-
tu. Tylko że wypuszczając linię basic, trzeba 
mieć już ugruntowaną pozycję na rynku – pie-
niądze na reklamę. To bardzo dobry pomysł, 
tylko trzeba mieć podłoże do tego, żeby to 
zrobić dobrze.

Rozumiem, że jako szanujący się projektant 
unikasz sieciówek?
Tak. Szyję sam dla siebie. Po co sobie zabierać 
pracę (śmiech).

A second handy?
Kiedyś lubiłem kupować rzeczy w second 
handach i potem je przerabiać. Teraz nie cho-
dzę, bo nie mam czasu. Dla młodych ludzi na 
pewno to fajna alternatywa.

Gdyby nie moda, to co?
To pewnie zostałbym malarzem. Parę lat 
przed tym, jak zacząłem szyć, bardzo kocha-
łem malarstwo i to, że nie poszedłem na stu-
dia malarskie to prawie cud. Nie wiem, jak to 
się stało – nagła zmiana planów. Moda i szycie 
stały się pierwszą pasją.

Malujesz jeszcze czasami?
Jeszcze na studiach zdarzało mi się, ale te-
raz jestem zbyt zajęty. Poświęcam się jedne-
mu na sto procent i wtedy mam sto procent 
wyników. Ale i tak przekładam to malar-
stwo na ubiór.

Jak widzisz swoją karierę za dziesięć lat?
Chciałbym mieć swoją szwalnię i parę bu-
tików w Polsce i na świecie. Takie mam 
marzenia. Wydaje mi się, że szwalnia jest 
dobrym kierunkiem ku temu – żeby wy-

robić sobie dobrą jakość, najlepiej mieć 
własne zaplecze.

Kiedy jesienna kolekcja?
Koniec października. Reszta szczegółów 
może się zmienić, więc na razie tyle podaję. 
Oczywiście w Warszawie. 
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ONE HUNDRED PER CENT 
OF WORK, ONE HUNDRED 
PER CENT OF EFFECTS

PATRYK WOJCIECHOWSKI IS A FINALIST OF 
THE SECOND EDITION OF PROJECT RUNWAY. 
HE HAD ALWAYS DREAMT OF BECOMING 
A PAINTER, BUT – FORTUNATELY FOR 
POLISH FASHION – DESIGN HAS PREVAILED. 
HE IS HONEST AND UNPRETENTIOUS, 
WHICH IS AN INVALUABLE ASSET IN HIS 
TRADE. HE EXPLAINED HOW THE TV SHOW 
LOOKS FROM THE INSIDE TO ME AND TOLD 
ME ABOUT HIS ONCOMING COLLECTION.

What atmosphere surrounded the set of 
Project Runway? Can competition and stress 
in front of cameras be paralyzing for young 
artists?
It was great in the beginning, we had our 
minds wide open. The more time passed, the 
worse works we created. We had no access to 
the Internet, no telephones. We were doing the 
same things day by day – a lot of work and no 
open minds any more.

S T O  P R O C E N T  P R A C Y ,  S T O  P R O C E N T  E F E K T Ó W

CHCIAŁBYM MIEĆ 
SWOJĄ SZWALNIĘ 
I PARĘ BUTIKÓW 
W POLSCE I NA 
ŚWIECIE. TAKIE MAM 
MARZENIA. WYDAJE 
MI SIĘ , ŻE SZWALNIA 
JEST DOBRYM 
KIERUNKIEM KU 
TEMU – ŻEBY 
WYROBIĆ SOBIE 
DOBRĄ JAKOŚĆ, 
NAJLEPIEJ MIEĆ 
WŁASNE ZAPLECZE.



Was it worth it?
It was, from today’s perspective. I saw it only 
after the programme. It was worth it, it really 
was. (Laughs)

It seems that you are a person who does not 
like competitions.
Well, yes, because they’re based on the rule 
that you get what you can gain. They say it’s 
worth taking part in competitions, but I really 
don’t like it.

Are you friends with other participants?
Friendship is too much of a word, but I keep 
contact with several people, and it’s cool.

What does the designers’ circle look like? Is it 
dominated by envy or perhaps the other way 
round – you motivate one another?
I think that there are rather friendly relations. 
Our final trio is perfectly integrated: we write 
to each other, help each other, it’s really great
.
When you were beginning the programme, 
you already had some experience: you had 
been studying costume design. Did you feel 
you had an advantage over those who were 
only then making their debuts?
Not really. We were never sure what would ap-
peal to others and who would win or lose. And 
when we were betting on someone, we never 
won. (Laughs) It was always a huge surprise. 
The jury always astonished us.

Just like in a TV show?
Exactly. But it was definitely a great adventure.

Do you think that fashion is art?
I do. Fashion certainly translates into art; 
it undoubtedly does.
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Your new collection will be inspired by 
militaria and Japanese art. Does it mean 
it will be minimalist but also a bit con-
troversial?
Minimalism will definitely predominate 
in the collection. It will be also rich in 
handicrafts. Hand-made fabrics and quite 
strong prints will appear in my works once 
again. I didn’t want to go too crazy with 
colours like I did in the last collection. 
I wanted to show a different, more subdued 
version of myself. They will be clothes to 
be worn, they won’t be too shocking. And 
the military inspiration is purely aes-
thetic. Another interesting thing is the 
bird’s-eye view which can be found in 
woodcuts.

You live in Łódź. Aren’t you drawn to Warsaw?
I’m planning to move to Warsaw at the 
beginning of October, it’s already set-
tled. I will have my own studio there, in 
my flat.

Are you going to design everyday clothes?
I want to design clothes to order for pri-
vate customers. I don’t want to sew things 
and put them on shelves. I’d prefer clients 
to come and know what they want so that 
I could start sewing only later. They will be 
clothes for wealthier clients.

What do you think about famous design-
ers starting basic lines of their clothing?
Basic lines are a nice addition to one’s as-
sortment. But in order to introduce a basic 
line, you need an already established posi-
tion on the market and money for advertis-
ing. It’s a very good idea, but a solid base is 
necessary to do it well.

I understand that as a decent designer you 
avoid chain stores?
I do. I sew for myself. Why should I take 
work away from me? (Laughs)

And what about second-hands clothes?
I  used to like buying and then altering 
them. Now I don’t visit such shops because 
I don’t have time for that. But it’s definitely 
a nice option for young people.

If not fashion, then what?
I would have probably become a painter. 
I’d been in love with painting several years 
before I started sewing, and the fact that 
I didn’t begin painting studies was almost 
a miracle. I don’t know how it happened, it 
was a sudden change of planes. Fashion and 
sewing became my most important passion.

Do you still paint sometimes?
I used to when I was still studying, but now 
I’m too busy. I devote myself one hundred 
per cent to one thing, and then I have one 
hundred per cent of results. Still, I trans-
late all that painting into clothes.

How do you think your career will look in 
ten years’ time?
I’d like to have my own sewing room and 
several boutiques in Poland and the whole 
world. That’s what I dream of. I think that 
a sewing room is a good starting point for 
that: in order to establish high quality, you 
need to have your own base.

When can we expect the autumn collection?
Towards the end of October. Other details 
can change, so I that’s all I can give you 
now. It will be obviously in Warsaw. 





TECHNOLOGIA JEST DLA WIELU ŹRÓDŁEM FRAJDY. 
UŁATWIA ŻYCIE I PRZYSPIESZA WIELE DO NIEDAWNA 
CZASOCHŁONNYCH PROCESÓW. MOŻNA JUŻ DRUKOWAĆ 
PRZEDMIOTY W 3D, MOŻNA KOMUNIKOWAĆ SIĘ 
Z LUDŹMI Z DRUGIEGO KOŃCA ŚWIATA. ALE DOPIERO 
TECHNOLOGIA W GABINECIE DR. MICHAŁA NAWROCKIEGO 
SPRAWI, ŻE ZNOWU SIĘ UŚMIECHNIESZ.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Sylwia Gutowska

UŚM IECH, PROSZĘ!

D rogi Pacjencie! Nie, nie chodzi o naj-
nowocześniejszą konsolę do gier 
umieszczoną w poczekalni w celu 

rozładowania nerwów. Zresztą nie ma się cze-
go bać! Nowoczesna klinika dzięki samemu 
wystrojowi pozwoli Ci poczuć się komforto-
wo. Musisz wiedzieć, że za drzwiami gabinetu 
kryje się sprzęt, dzięki któremu udoskonalisz 
swoje uzębienie. Klinika Nawrocki wykonuje 
kompleksowe usługi dentystyczne, z naci-
skiem na poprawę estetyki jamy ustnej. A jeśli 
słowa „przyjemny” i „dentysta” nie idą dla 
Ciebie w parze, to uwierz – nic jeszcze nie wi-
działeś. W tej klinice kontakt z pacjentem 

stawiany jest na pierwszym miejscu, a tech-
nologia ułatwia zrozumieć proces leczenia 
krok po kroku. Efekty uzyskasz już na 
pierwszej wizycie.

Dzięki technice CAD CAM (kolejno: 
Computer Aided Design i Computer Aided 
Manufacturing, czyli projektowanie i wytwa-
rzanie przy pomocy komputera) stomatolog 
wykonuje swoją pracę dużo szybciej – korona 
czy licówka będzie gotowa już po 2 godzinach, 
a nie tak, jak miało to miejsce do niedawna, 
po 2-3 wizytach, które zajmowały średnio 
od 7 do 10 dni. Takie rzeczy tylko tutaj – Kli-
nika Nawrocki jest obecnie jedyną kliniką 

stomatologiczną w Trójmieście, posiadają-
cą kompletny system CAD CAM Cerec firmy 
Sirona. A wiesz, że dzięki nowoczesnemu na-
rzędziu Coachmana Twój dentysta dosłownie 
zaprojektuje Ci uśmiech?

Uśmiech idealny powinien być wyważony, 
odsłaniane przy nim zęby wkomponowane 
w całość twarzy, a dziąsła powinny posiadać 
harmonijną architekturę. – mówi lekarz sto-
matolog Michał Nawrocki, właściciel Kliniki. 
Dr Nawrocki słynie z fantastycznego podej-
ścia do ludzi – nie tylko Pacjentów, ale i dzien-
nikarzy – więc od razu tłumaczy mi, na czym 
polega projektowanie uśmiechu:

 – Najpierw wykonujemy zdjęcia Pacjenta 
i Jego uzębienia przy pomocy normalnego 
aparatu fotograficznego. Następnie, na pod-
stawie różnorodnych obliczeń w programie 
komputerowym określana jest wielkość zę-
bów, ich symetria, jak przebiega linia uśmie-
chu, w jakim stopniu pokazywane są dziąsła 
itd. Dzięki tym danym lekarz wie, którą część 
uśmiechu i w jakim stopniu powinien skory-
gować. Na tej podstawie technik wykonuje 
tzw. wax up – na modelu gipsowym tworzy 
pożądany kształt przyszłych zębów. Po omó-
wieniu z Pacjentem możliwości leczenia wy-
konujemy tzw. mock-up – symulację uśmie-
chu bezpośrednio w ustach Pacjenta. Dzięki 
wizualizacji na zdjęciach i modelach oraz bez-
pośrednio w ustach Pacjenta jesteśmy w sta-
nie przedstawić efekt końcowy jeszcze przed 
rozpoczęciem leczenia. Pacjent czuje się 
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komfortowo, jeśli rozumie plan leczenia, dro-
gę do jego realizacji oraz wie, jak będzie wy-
glądać po jego zakończeniu.

W przypadku braków w uzębieniu – utraty 
pojedynczego zęba czy całkowitego bezzębia 
– najlepszym rozwiązaniem są implanty. No-
woczesna metoda polega na wprowadzeniu 
tytanowego „korzenia” zęba, a następnie ko-
smetycznej odbudowie zęba.

Proponujemy naszym Pacjentom implanty, 
ponieważ są najbardziej naturalnym uzupełnie-
niem utraconych zębów, nie powodują zaniku 
kości w okolicy braków zębowych, nie wymaga-
ją szlifowania sąsiednich zębów, są kosmetycz-
ne i komfortowe w użytkowaniu. W wyniku 
zastąpienia korzenia zęba implantem łuki zę-
bowe odzyskują naturalny kształt, co sprawia, 
że twarz wygląda młodziej, a Pacjenci chętniej 
się uśmiechają. – wyjaśnia Michał Nawrocki.

Warto zatem otworzyć się na nowoczesną 
technologię nie tylko w codziennym życiu, 
ale i w gabinecie stomatologicznym. W końcu 
nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż piękny, 
zdrowy uśmiech.

Klinika Nawrocki
ul. Czarny Dwór 10/34

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

recepcja@klinikanawrocki.com
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SMILE PLEASE!

TECHNOLOGY IS A SOURCE OF FUN FOR 
MANY OF US. IT FACILITATES OUR LIVES 
AND SPEEDS UP MANY PROCESSES THAT 
UNTIL RECENTLY WERE QUITE TIME-
CONSUMING. TODAY, WE CAN PRINT OUT 3D 
OBJECTS AND COMMUNICATE WITH PEOPLE 
FROM THE FARTHEST ENDS OF THE WORLD. 
BUT NOTHING BUT TECHNOLOGY FOUND IN 
DR MICHAŁ NAWROCKI’S OFFICE WILL MAKE 
YOU SMILE AGAIN.

Dear Patient! No, we are not talking about the 
latest video game console put in the waiting 
room for those who feel slightly nervous. After 
all, there is nothing to be afraid of! Thanks to 
its decor itself, the modern clinic will let you 
feel comfortable. And you ought to know that 
that the equipment hidden behind the door 
to the office will make your dentition perfect. 
Klinika Nawrocki offers comprehensive den-
tal services with particular emphasis placed 
on improving the aesthetic quality of teeth. 
And if the word “pleasant” does not go hand in 
hand with the word “dentist” for you, believe 
us – you have not seen much. The staff of this 
clinic puts contact with the Patient first, and 
technology helps to understand the treatment 
process step by step. You will be able to see its 
effects already during your first visit.

Thanks to the CAD CAM technique (Com-
puter Aided Design and Computer Aided 
Manufacturing), the dentist is able to work 
much faster: a crown or veneer will be ready 
after only 2 hours, not after 2-3 visits, as it 
used to be until quite recently, which alto-
gether took from approximately 7 to 10 days. 
Such facilities are available only at Klinika 
Nawrocki, which is currently the only den-
tal clinic in Tricity that can boast a complete 
CAD CAM Cerec system produced by Sirona. 
Did you know that – with the use of a modern 
Coachman protocol – your dentist can literal-
ly design a smile for you?

“The perfect smile should be balanced, 
teeth bared in that smile should be incorpo-
rated into the whole face, and gums should 
have a harmonious architecture,” says dental 
surgeon Michał Nawrocki, the owner of the 
clinic. Dr Nawrocki is famous for his amazing 
touch with people – not only his patients but 
also journalists – so he immediately explains 
to me what smile designing consists in.

“First, we take a photograph of the Pa-
tient and his or her dentition with the use 

U Ś M I E C H ,  P R O S Z Ę !

W TEJ KLINICE KONTAKT 
Z PACJENTEM STAWIANY 
JEST NA PIERWSZYM 
MIEJSCU, A TECHNOLOGIA 
UŁATWIA ZROZUMIEĆ 
PROCES LECZENIA KROK 
PO KROKU. EFEKTY 
UZYSKASZ JUŻ NA 
PIERWSZEJ WIZYCIE.

of a normal camera. Then, on the basis of 
various calculations made in a computer pro-
gramme, we specify the size of the teeth, their 
symmetry, how the smile line runs, to what 
extent the gums are bared and so on. As a re-
sult, the doctor knows which part of the smile 
to correct and how much correction is need-
ed. All those findings let the technician make 
the so-called wax-up and create the desired 
shape of the future teeth on a plaster model. 
We discuss the treatment options with the Pa-
tient and prepare the mock-up, a simulation 
of the future smile directly in the Patient’s 
mouth. Thanks to visualizations in photo-
graphs, on models and in the Patient’s mouth, 
we are able to show the Patient the end result 
even before the whole treatment begins. The 
Patient feels comfortable, understands the 
treatment plan and the process adopted to 
achieve the result and knows how he will look 
after the treatment ends.”

In the case of missing teeth, either a sin-
gle missing tooth or a complete lack of denti-
tion, implants are the best solution. Follow-
ing modern methods, the doctor first inserts 
a titanium “root” and then the whole tooth is 
cosmetically reconstructed.

“We recommend implants to our Patients 
because they are the most natural replace-
ment for missing teeth, do not result in bone 
loss around the missing tooth, do not demand 
that adjacent teeth be filed and finally they 
are aesthetic and comfortable to use. When 
the root of the tooth is replaced with an im-
plant, the arches of the teeth regain their nat-
ural shape, which makes the face look young-
er and Patients smile more often,” says Michał 
Nawrocki.

It is thus worth opening ourselves to new 
technologies in not only our everyday lives 
but also in dental offices. After all, there is 
nothing more attractive than a beautiful and 
healthy smile.
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śród różnych typów postępowań 
sądowych, rozwój technologii naj-
bardziej wpłynął na przebieg postę-

powań rozwodowych. Nawet w procesach 
zorganizowanych grup przestępczych czę-
sto nie mamy do czynienia z tak zaawan-
sowanymi technologiami, jak przy rozwo-
dach. O ile przepisy postępowania karnego 
rygorystycznie traktują kwestię zbierania 
dowodów, tak w postępowaniu cywilnym 
granice wyznacza fantazja stron i zasob-
ność portfela.

Ukryte kamery, dyktafony reagujące na 
głos czy GPS w aucie to już oldschool (choć 
wciąż bardzo skuteczny). Środki te są jed-
nak kosztowne, wiążą się z ryzykiem zde-
maskowania i nie dają gwarancji sukcesu 

(kamery i dyktafony ukryte są w określo-
nym miejscu, a GPS nie powie, czy w da-
nym miejscu małżonek popija szampana 
z kochanką, czy zapisał się na kurs tanga, 
żeby zaimponować żonie podczas rocz-
nicy). Software to obecnie najskutecz-
niejszy sposób na nakrycie małżonka. Za 
kilka dolarów możemy ściągnąć oprogra-
mowanie, króre zainstalowane na kompu-
terze partnera co 3 sekundy wykona tzw. 
printscreen (zrzut ekranu) i prześle nam 
go na maila. Podobne oprogramowanie 
zainstalowane na komórce pozwoli na od-
bieranie SMS-ów partnera i ustalanie jego 
położenia.

Odpowiedź na pytanie czyje zacho-
wanie zasługuje na większe potępienie 
– osoby zdradzającej czy partnera, któ-
ry posuwa się do „szpiegowania“ często 
bogu ducha winnego współmałżonka, po-
zostawmy etykom. Pamiętajmy jednak 
o tym, że tego typu działania często sta-
nowią naruszenie przepisów prawa cy-
wilnego, a czasem nawet przestępstwa. 
Sprawdzanie SMS-ów, maili czy śledzenie 
może zostać potraktowane przez sąd jako 
naruszenie dóbr osobistych, a podsłuchy, 
kamery i software jako bezprawne uzyski-
wanie dostępu do informacji, co stanowi 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 2.

Zanim zatem zaopatrzymy się w sklepie 
detektywistycznym w sprzęt godny agenta 
Mossadu zastanówmy się, czy warto.
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21ST-CENTURY TECHNOLOGIES 
ON THE TRACK OF CHEATERS

THE FACT THAT DATA BELONGING TO 32 
MILLION USERS OF A WEBSITE FOR PEO-
PLE LOOKING FOR EXTRAMARITAL SEX 
HAS LEAKED OUT WILL SURELY INCREASE 
THE AMOUNT OF WORK AT DIVORCE 
COURTS. ALTHOUGH IT WAS HARD TO 
TALK ABOUT STAGNATION AND BOREDOM 
AT SUCH COURTS EVEN BEFORE.

Among various types of court proceedings, 
technological development has influenced 
mainly the course of divorce cases. We do 
not deal with such advanced technologies 
as those found in the case of divorces even 
in proceedings concerning organised crim-
inal groups. While the rules of criminal pro-
cedure treat the issue of evidence collection 
rigorously, one is limited only by their imagi-
nation and affluence in civil proceedings.

Hidden cameras, Dictaphones respond-
ing to sound or GPS in cars have already 
become old-fashioned (although they are 
still efficient). Such solutions are expensive, 
pose a risk of being exposed and do not give 
a guarantee of success (cameras and Dicta-
phones are hidden in a specific place, while 
GPS will not answer the question whether 
a spouse stopped at a certain place to drink 
champagne with his lover or to take tango 
lessons to impress his wife on their anniver-
sary). Software is currently the most effective 
way to nail your spouse. All you need is sev-
eral dollars to download a programme that, 
installed on your partner’s computer, will 
take print screens every three seconds and 
send them to your e-mail address. Similar 
software installed on a mobile phone will let 
you receive your partner’s text messages and 
determine his or her location.

Let’s leave the answer to the question 
whose behaviour is more reprehensible – the 
cheater’s or the partner’s who resorts to “spy-
ing” on his or her often innocent spouse – to 
ethicists. But we have to remember that such 
activities often constitute violations of the civ-
il law or even crimes. The court may consider 
checking on text messages or e-mails and fol-
lowing someone as an infringement of person-
ality rights, while bugs, cameras and software 
may be treated as illegal access to informa-
tion, which constitutes an offence punishable 
by a term of imprisonment of up to 2 years.

So you had better think carefully before 
you provide yourself with detective equip-
ment worthy of a Mossad agent.

WYCIEK DANYCH 32 MILIONÓW UŻYTKOWNIKÓW 
PORTALU DLA OSÓB, KTÓRE SZUKAJĄ ROMANSU 
POZAMAŁŻEŃSKIEGO, Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ 
PRZYCZYNI SIĘ DO ZWIĘKSZENIA PRACY 
W SĄDACH ROZWODOWYCH. CHOĆ OBECNIE 
NIE SPOSÓB POWIEDZIEĆ, ABY W SĄDACH 
TYCH PANOWAŁA STAGNACJA I NUDA.

W

TECHNOLOGIE 
XXI WIEKU W SŁUŻBIE

ZDRADZONYCH  

WOJCIECH 
KAWCZYŃSKI 

Radca prawny 
www.kklaw.pl
FOT. SYLWESTER CISZEK

TEKST
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JESTEŚ ZMĘCZONY MIESZKANIEM W CENTRUM HAŁAŚLIWEGO MIASTA, ALE 
BOISZ SIĘ, ŻE ZAMIESZKANIE NA JEGO OBRZEŻACH WIĄŻE SIĘ Z WYGNANIEM? 
W TAKIM RAZIE PARK REWERENDY TO MIEJSCE STWORZONE DLA CIEBIE.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe / www.kli.com.plTEKST Kajetan Kusina

życiu każdego dobrze rozwijają-
cego się miasta nadchodzi czas, 
w  którym jego mieszkańcy za-

czynają coraz chętniej przyglądać się jego 
osiedlom podmiejskim. Tak właśnie dzieje 
się w Gdyni, gdzie rozwój infrastruktury 
i systemu komunikacji sprawił, że taka 
lokalizacja przestała kojarzyć się z wygna-
niem i niewygodami, a zaczęła ze spokojem 
i ucieczką od zgiełku i chaosu Śródmie-
ścia. Po co męczyć się w smogu i hałasie, 
skoro kosztem kilku minut codziennego 

dojazdu można zamieszkać blisko natury 
i bezstresowo cieszyć się życiem? Takim 
miejscem jest właśnie Park Rewerendy, 
mieszczący się między Gdynią a Chwaszczy-
nem. Teren kiedyś uznawany za koniec świa-
ta obecnie jest jednym z najbardziej rozchwy-
tywanych miejsc w całym Trójmieście. 

Park Rewerendy to osiedle dwudziestu 
domów zbudowanych na przestronnych 
działkach o powierzchni od 747 m2 do 1222 
m2. Zamknięty kompleks z wewnętrzną 
infrastrukturą, otoczony płotem z bramą 

wjazdowa zapewnia duże bezpieczeństwo 
jego mieszkańcom, co jest szczególnie 
ważne dla rodzin z dziećmi. Osiedle jest zna-
komicie skomunikowane z Trójmiastem. 
Oddalone jest 1,5 km od ul. Chwaszczyń-
skiej, która łączy je z oddaloną o zaled-
wie 5 minut drogi obwodnicą Trójmiasta. 
Na ulicy Chwaszczyńskiej powstanie tak-
że węzeł nowej południowej obwodnicy 
Trójmiasta, tzw. trasy lęborskiej. W bez-
pośredniej bliskości obwodnicy zloka-
lizowanych jest kilka dużych centrów 

W

PARK REWERENDY. 
Z DALA OD ZGIEŁKU
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handlowych. Szkoły, przedszkola, ośrodki 
zdrowia znajdują się w przylegających do 
Chwaszczyna dzielnicach Gdyni – w od-
dalonej o 3,5 km Dąbrowie lub oddalonych 
o 5 km Karwinach.

Osiedle jest miejscem wyjątkowo przy-
jaznym dla mieszkańców, ale wiadomo, 
że najważniejsze są domy stojące na jego 
terenie. Stylistyka domów inspirowana 
nowoczesnymi trendami w projektowa-
niu nawiązuje do architektury śródziem-
nomorskiej. Liczne przeszklenia oraz sto-
nowana kolorystyka elewacji współgrają 
z prostą bryłą budynku. Całość przykryta 
jest nowoczesnym dachem o niewielkich 
spadkach. Osiedle od strony północnej 
i zachodniej oparte jest o ścianę lasu. Takie 
rozwiązania przypadły do gustu wszyst-
kim, którzy zdążyli już zamieszkać w Parku 
Rewerendy – żadna z rodzin nie zmieniła 

mogą uniknąć jednej z największych zmór 
nowych lokalizacji.

Posiadłości wchodzące w skład Osiedla 
Park Rewerendy to domy parterowe i pię-
trowe o powierzchni od 153,6 m2 do 226,1 
m2. Ich układ wewnętrzny projektowany 
jest w pełnym uzgodnieniu z klientem, któ-
ry sam może zdecydować o kształcie swo-
jego przyszłego domu. Dodatkowo istnieje 
możliwość wykonania budynku z zastoso-
waniem zamiennych rozwiązań technicz-
nych i materiałowych. Domy przekazywa-
ne są w  standardzie deweloperskim. Na 
podstawie oddzielnej, szczegółowej umo-
wy z klientem istnieje możliwość wykoń-
czenia „pod klucz”.

To tylko niektóre z wielu zalet zamiesz-
kania w Parku Rewerendy. To miejsce wciąż 
czekające na nowych lokatorów, którzy 
sami nadadzą mu wyjątkowy charakter. 
My tylko dajemy Ci najlepsze warunki do 
mieszkania, o reszcie zadecydujesz Ty sam. 
Liczymy na to, że sam niedługo się o tym 
przekonasz i zrozumiesz, że prawdziwe ży-
cie zaczyna się za miastem.

OSIEDLE JEST MIEJSCEM 
WYJĄTKOWO PRZYJAZNYM 
DLA MIESZKAŃCÓW, 
ALE WIADOMO, ŻE 
NAJWAŻNIEJSZE SĄ 
DOMY STOJĄCE NA JEGO 
TERENIE. STYLISTYKA 
DOMÓW INSPIROWANA 
NOWOCZESNYMI TRENDAMI 
W PROJEKTOWANIU 
NAWIĄZUJE DO 
ARCHITEKTURY 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ. 

niczego w zewnętrznych rozwiązaniach za-
proponowanych przez dewelopera. Warto 
zwrócić uwagę na to, że osiedle jest już czę-
ściowo zamieszkane, dzięki czemu nowi 
mieszkańcy nie muszą się obawiać się, że 
będą żyli w „martwej” okolicy. Dzięki temu 
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REWERENDA PARK. 
FAR AWAY FROM THE NOISE

ARE YOU TIRED OF LIVING IN THE CENTRE 
OF A NOISY CITY BUT AFRAID THAT 
MOVING TO THE OUTSKIRTS WOULD 
MEAN EXILE? IF YES, REWERENDA PARK IS 
AN IDEAL PLACE FOR YOU.

Every well-developing city faces a  mo-
ment when its inhabitants start paying 
closer and closer attention to its suburban 
estates. This is what happens in Gdynia 

too, where the development of infrastruc-
ture and of the communication system 
has led to a situation when such locations 
are no longer associated with exile and 
inconvenience but with peace, quiet and 
escape from the hubbub and chaos of the 
city centre. Why should one suffer in smog 
and noise if they can live closer to nature 
and enjoy their stress-free lives at the cost 
of several minutes of everyday commute? 
Rewerenda Park (Park Rewerendy), locat-
ed between Gdynia and Chwaszczyno, is 
precisely such a place. Once considered 
the middle of nowhere, the area is cur-
rently one of the most sought-after places 
in the whole Tricity.

Rewerenda Park is an estate composed 
of twenty houses built on spacious plots 
with surface areas ranging from 747 sq m 
to 1222 sq m. The enclosed complex with 
internal infrastructure, surrounded by 
a fence with an entrance gate, provides 
its residents with safe and secure environ-
ment, which is of particular importance 
for families with children. The estate is 
perfectly communicated with Tricity. It is 
situated 1.5 km away from Chwaszczyńs-
ka street. The latter connects it with the 
bypass of Tricity, which can be reached 
from the estate in only 5 minutes. There 
is also an interchange of the new south-
ern bypass of Tricity currently built on 
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Chwaszczyńska street. Several large shop-
ping centres are located in the immediate 
vicinity of the bypass. Schools, kindergar-
tens and health centres can be found in dis-
tricts of Gdynia bordering Chwaszczyno, 
that is Dąbrowa located 3.5 km away or Kar-
winy located 5 km away from the estate.

The estate is an exceptionally pleasant 
place for its inhabitants, but obviously it is 
the houses it consists of that are the most 
important. Inspired by current trends in 
design, their look refers to the Mediter-
ranean architecture. Numerous glazed 
surfaces and subdued colours of their el-
evations match their simple bodies. The 
buildings are covered with modern roofs 

with gentle slopes. The estate is leaning 
against a forest on its northern and west-
ern sides. Such a solution has appealed to 
all those who have already moved to Re-
werenda Park. None of the families have 
changed anything in the outer solutions 
proposed by the developer. It is also worth 
paying attention to the fact that the estate 
is already partially inhabited, thanks to 
which new occupants do not have to wor-
ry that they will live in desolate surround-
ings. As a result, they can avoid one of the 
biggest curses of new locations.

The Rewerenda Park Estate consists of 
one-storey and multi-storey houses with 
areas ranging from 153.6 sq m to 226.1 sq 
m. Their internal arrangement is designed 

in absolute agreement with the client, who 
can decide on the shape of their future 
house themselves. There is additionally 
a chance to build the house with the use of 
replacement technical and material solu-
tions. The houses are delivered as a shell, 
but can be finished under a separate, de-
tailed agreement with the client.

The above advantages are only several 
benefits of living in Rewerenda Park. The 
place is still waiting for its new tenants, 
who will form its unique character them-
selves. The only thing we do is give you the 
best housing conditions. The rest is up to 
you. We hope that you will soon see that 
for yourself and understand that life truly 
begins outside the city.
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A potem przychodzi frustracja, bo im 
bardziej dociska śrubę, tym trud-
niej wynik osiągnąć. Zdolniejsi pra-

cownicy uciekają do konkurencji, a ci co zo-
stają nie są w stanie efektywnie pracować 
i w tym samym czasie unikać gniewu mena-
gera. Albo jedno albo drugie. Słychać więc 
wówczas narzekanie menagerów, że rynek 
nie taki, ludzi nie ma...

Dopóki w Polsce była taka sytuacja, że ry-
nek wszystko wchłaniał, a firmy się jedynie 
rozwijały, problem nie był widoczny. Kryzys 
to zweryfikował. Firmy nieefektywne i źle 
zarządzane zaczęły padać. I będą dalej pa-
dać. Pozostaną najlepsi. Nie da się krzykiem 
i groźbą zmusić pracowników, by osiągnęli 
założoną sprzedaż w sytuacji, gdy towaru 
jest w bród, a na rynku spora konkurencja. 
Można się przebić świetną jakością, niską 
ceną albo pomysłowym marketingiem. Ale 

żadnego z tych sposobów nie da się osiągnąć 
zastraszaniem i poniżaniem ludzi.

Wysoka efektywność menagera ma się ni-
jak do osławionej twardości. Zachowania sze-
fa muszą być zrównoważone. Powinien być 
twardy tam, gdzie dla swoich ludzi stanowi 
opokę, punkt wsparcia. A w większości sytu-
acji powinien być empatyczny.

Badania wykazały, że u mężczyzn empa-
tia rozwija się od 23. roku życia. Nieprzypad-
kowo do wojska przyjmuje się najchętniej 
ludzi młodszych. Oni mają wykonywać roz-
kazy, a nie dyskutować i zastanawiać się co 
jest dla nich lepsze. Dla zbyt wielu menagerów 
wojsko niesłusznie jest ideałem korporacji. 
Szefowie marzą o karnych, zwartych szere-
gach, które będą szły w bój i jeśli trzeba oddają 
życie za firmę. Ale jeśli rekruci staną przeciw-
ko dobrze wyszkolonym komandosom, świet-
nie opłacanym, zdolnym do samodzielnego 
myślenia i działania, to wynik tej konfrontacji 
jest łatwy do przewidzenia.

My w Polsce wciąż maksymalizujemy zy-
ski – jeśli ktoś robi za darmo coś, za co inny 
wziąłby pieniądze, to jest frajerem. To kata-
strofa mentalna. Pozbawia zdolnych ludzi 
wiary, chęci i godności. Za dużo jest gloryfika-
cji agresji w biznesie. O twardych i bezwzględ-
nych szefach mówi się z szacunkiem, że wie-
dzą czego chcą. Ale mnie, jako potencjalnego 
pracownika nie obchodzi to, że agresor wie 
czego chce. Niech sobie siedzi w swoim gabi-
necie i sam na sobie wyładowuje swoją agre-
sję. Ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. On 
się nie nadaje to pracy z ludźmi.

Dlatego empatię trzeba kształcić i roz-
wijać. To jest kluczowa kompetencja do 
pracy z ludźmi.
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WHY DOES CHARITY PAY OFF? 
PART 2 
 
WHEN AT THE VERY BEGINNING A MANAGER 
IS GIVEN A MESSAGE THAT HE’S SUPPOSED 
TO HAVE EMPLOYEES BY THE SHORT AND 
CURLIES AND GET RESULTS OUT OF THEM, 
HE DOES WHAT HE’S EXPECTED TO DO.

And then comes frustration because the more 
he tightens the screw, the more difficult it be-
comes to achieve the results. Smarter em-
ployees run away to competitors, and those 
left aren’t able to work effectively and at the 
same time avoid their manager’s anger. Ei-
ther one or the other. And then we can hear 
managers complaining that the market isn’t 
what they expected, that there are no people...

As long as Poland was experiencing a state 
when the market was absorbing everything 
and companies were developing all the time, 
the problem wasn’t visible. But the recent 
crisis has verified that. Inefficient and bad-
ly managed companies started going under. 
And they will keep going under. Only the best 
will remain. It’s impossible to force employ-
ees to achieve the intended sales with shouts 
and threats when there’s plenty of goods and 
increased competition on the market. One 
can fight their way through with top quality, 
low prices or clever marketing. But none of 
those solutions can be reached through intim-
idation and humiliation.

A manager’s high effectiveness bears 
no relation to the infamous toughness. He 
should be even-tempered and tough only 
when he needs to become a pillar of strength 
and support for his subordinates. In most cas-
es, he should be emphatic.

Research has shown that men develop 
empathy from the age of 23. It is no accident 
that they most often enlist younger people 
in the army. They’re supposed to follow or-
ders, not enter into discussions or lose time 
thinking what’s better for them. Army is 
wrongly considered perfect for corporate 
environments by too many managers. Boss-
es dream of well-disciplined, dense rows of 
employees ready to fight and lay down their 
lives for the company if need be. And when 
recruits face perfectly trained and well-paid 
commandoes who can think and act for 
themselves... the result of such a confronta-
tion is easily predictable.

In Poland, we keep maximizing profits all 
the time. If someone does for free something 
someone else would take money for, the for-
mer is a sucker. It’s a mental catastrophe. It 
deprives talented people of faith, will to work 
and dignity. There is too much glorification of 
aggression in business. They talk about tough 
and ruthless bosses with due respect, claim-
ing that they know what they want. But as 
a potential employee I’m not interested in the 
fact that the aggressor knows what he wants. 
Let him sit in his office and vent his anger on 
himself. I don’t want to have anything to do 
with him. He’s not fit for working with people.

This is why empathy should be improved 
and developed. It is a key competence if one 
wants to work with people.

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

FOT. MONIKA SZAŁEK
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JEŚLI JUŻ NA WSTĘPIE MENAGER DOSTAJE KOMUNIKAT, ŻE 
MA PRACOWNIKÓW ZŁAPAĆ ZA MORDĘ I WYDUSIĆ Z NICH 
WYNIK, TO ROBI TO, CZEGO OD NIEGO OCZEKUJĄ.
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rzyzwyczailiśmy się do dużych inwe-
stycji, o których było głośno – pięk-
ny stadion, Kolej Metropolitalna czy 

budowa tunelu pod Martwą Wisłą. Kwitną 
także dzielnice naszego miasta. Trzeba to 
napisać wprost – Dolne Miasto nie cieszyło 
się najlepszą opinią i z pewnością było moc-
no zaniedbane. Jeśli ktoś z Państwa nie był 
tam w ostatnim roku, to naprawdę zachęcam 
do wizyty. Nie uwierzycie, jaką metamorfo-
zę przeszła ta dzielnica! Jej główna ulica zy-
skała nie tylko nową nawierzchnię, ale także 
chodniki, ławki czy zieleńce. Podobnie wy-
piękniała część sąsiednich ulic. Najbardziej 
czasochłonną i najdroższą pracę wykonano 
w miejscu niewidocznym – przeorganizowa-
nie i odnowa infrastruktury podziemnej była 
prawdziwym wyzwaniem. Całość prac trwała 
ponad rok i łącznie pochłonęła blisko 40 mln 
zł. Wisienką na torcie było wydarzenie, któ-
re przyciągnęło bardzo wielu mieszkańców 
i miłośników historii. Na zachowanym spe-
cjalnie w tym celu torowisku na ulicy Wróbla 
stanął zabytkowy tramwaj upamiętniający 
fakt, że jeszcze 20 lat temu jeździły tam takie 

pojazdy. Ich miejsce zajęły nowoczesne au-
tobusy, ale sentyment pozostał. Teraz lokal-
ni działacze i stowarzyszenia zadecydują, 
co będzie mieściło się w środku. Fundacja 
Gdańska - administrator wagonu, chętnie po-
zna głos lokalnej społeczności i przekształci 
tramwaj w punkt, jakiego najbardziej życzą 
sobie mieszkańcy.

Dolne Miasto nie jest pierwszym miej-
scem w Gdańsku poddanym tak pozytyw-
nym zmianom. Zaniedbana i uważana za 
niebezpieczną dzielnicę była też Letnica, 
a teraz z przyjemnością można się tam wy-
brać na spacer. Odnowione elewacje, przy-
jaźni i uśmiechnięci mieszkańcy oraz drogi 
gładkie jak stół to widoczne oznaki zmian nie 
tylko w konkretnych miejscach, ale całym 
mieście. Trzymam kciuki za urzędników i ki-
bicuję im szczerze w podejmowaniu takiego 
wysiłku - także w zdobywaniu środków z Unii 
Europejskiej, co łatwe i szybkie nie jest.

Jestem pewny, że Dolne Miasto będzie 
z roku na rok piękniało i że nie będzie ostat-
nie. Jak w każdym dużym organizmie miej-
skim, wyzwań jest sporo. Ale dzięki współpra-
cy i zaangażowaniu lokalnych społeczności 
nie ma rzeczy niemożliwych! Kto przyjdzie 
na spacer na Letnicę lub Dolne Miasto, z pew-
nością od razu przyzna mi rację.
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WE HAVE REASONS 
TO CELEBRATE

GDANSK RENOVATES ITS DISTRICTS. DOLNE 
MIASTO HAS ALREADY BECOME MORE 
CHEERFUL, COLOURFUL AND NOISY. ITS 
INHABITANTS AND GUESTS CELEBRATED 
THE NEW IMAGE OF THEIR DISTRICT 

DURING A SPECIAL RETRO PARTY. AND 
ALTHOUGH A LOT OF TIME AND WORK 
IS STILL NEEDED TO RESTORE ITS OLD 
SPARKLE TO THIS PART OF GDANSK, WE 
REALLY HAD REASONS TO CELEBRATE.

We got used to great investments that arouse 
equally great interest: the beautiful stadium, 
the Metropolitan Railway or the tunnel under 
the Martwa Wisla river. But the districts of 
our city are flourishing too. We have to admit 
that Dolne Miasto did not have a particular-
ly good reputation and that it was certainly 
badly neglected. If you did not see the district 
within the last year, I strongly recommend 
you to visit the place You won’t believe the 
metamorphosis it underwent! Its main street 
gained not only a new road surface but also 
pavements, benches and greens. Some of the 
neighbouring streets are now similarly beau-
tiful. The most time-consuming and expen-
sive work was done out of view: it was a huge 
challenge to reorganize and renovate the un-
derground infrastructure. All of the works 
lasted more than a year and cost altogether al-
most 40 million zlotys. The above mentioned 
event, which attracted many residents of the 
district and history lovers, was the icing on 
the cake. An antique streetcar was exhibit-
ed on a line that was kept especially for this 
purpose. It reminded us all that such vehicles 
were running around the district as recently 
as 20 years ago. They were replaced with mod-
ern buses, but our sentimental attachment to 
them is still strong. Local activists and associ-
ations will now decide what the streetcar will 
be used for. The Gdansk Foundation, which is 
the administrator of the car, will gladly hear 
the voice of the local community and trans-
form the vehicle into a place most needed and 
expected by the inhabitants of the district.

Dolne Miasto is not the first place in Gdan-
sk that was subject to such positive chang-
es. Letnica was neglected and considered 
a dangerous district as well, and yet it is now 
a pleasant place for a walk. Renovated fa-
cades, friendly and smiling people and roads 
smooth like a table are visible signs of chang-
es in not only particular districts but also the 
whole city. I keep my fingers crossed for our 
authorities and wholeheartedly support their 
participation in such activities, including 
their efforts to receive European Union fund-
ing, which is neither easy nor quick.

I am sure that Dolne Miasto will grow pret-
tier every year and that it will not be the last 
place to do so. As in any large urban complex, 
we face many challenges. But thanks to coop-
eration and commitment of local societies, 
everything is possible! Whoever takes a walk 
around Letnica or Dolne Miasto will surely ad-
mit that I’m right.
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P

ŚWIĘTUJMY, 
BO MAMY POWODY!
GDAŃSK REWITALIZUJE KOLEJNE DZIELNICE. DOLNE 
MIASTO JUŻ ZROBIŁO SIĘ WYJĄTKOWO ROZRYWKOWE, 
KOLOROWE I GŁOŚNE. MIESZKAŃCY I ICH GOŚCIE 
HUCZNIE ŚWIĘTOWALI NOWĄ TWARZ SWOJEJ DZIELNICY 
W RAMACH IMPREZY „DOLNE MIASTO – ZABAWA W STYLU 
RETRO”. I CHOĆ POTRZEBA JESZCZE SPORO CZASU 
I PRACY, ABY TA CZĘŚĆ GDAŃSKA ODZYSKAŁA DAWNY 
BLASK, TO NAPRAWDĘ BYŁO JUŻ CO ŚWIĘTOWAĆ.

FOT. SYLWESTER CISZEK

TEKST

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ





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

zy wiecie, że procesy myślowe to pro-
cesy chemiczne? Każda myśl, two-
rząc ścieżkę neurologiczną w naszym 

ciele, zostawia po sobie ślad, dzięki któremu 
dużo łatwiej ponownie skorzystać z tej samej 
trasy. Tak właśnie tworzą się nasze nawyki 
myślowe, umiejętności, a nawet pętle tych 
samych zachowań. Wielokrotnie powtarzane 
ścieżki to nawyki. To one w dużej mierze two-
rzą nasze życie.

Ale jak wiadomo nie wszystkie nawyki 
nam służą.

Narzekanie, martwienie się, codzienne 
troski potrafią być niebezpieczne. Zaczy-
namy myśleć o tym, czego jeszcze nie umie-
my, jakie zagrożenia na nas czyhają i czego 
sie boimy. W efekcie czujemy lęk, niepokój 
czy zmęczenie. To napięcie jest nam po-

lished. Paths repeated many times become 
habits. And they are the ones that deeply 
influence our lives.

But as everybody knows, not all habits 
are useful.

Complaining, worrying and focusing 
on everyday problems may be danger-
ous. We start thinking about what we are 
not able to do, what threats await us and 
what we are afraid of. As a result, we ex-
perience fear, anxiety or fatigue. We need 
such tension to act in order to protect 
our safety. But if such a state lasts for too 
long, it becomes another habit. Neurolog-
ical processes connected with uncomfort-
able emotions weaken neurons’ myelin 
sheaths, which results in impulses being 
transmitted more slowly and becoming 
less visible. Biochemistry which slows 
down our mental processes, disturbs our 
concentration and distracts our attention 
is released. This in turn reduces our en-
thusiasm and motivation needed for ap-
plied thinking, which is the driving force 
behind any activity. We feel trapped and 
find it difficult to make decisions. As a re-
sult, we once again stay at home instead of 
going out and taking the first step towards 
fulfilment of our dreams.

We do not have to be slaves of our hab-
its. So how to gain more influence over 
them? Can one design his or her thoughts? 
Of course!

It is the art of developing conscious-
ness. It helps to recognize mechanisms our 
brain uses and assess our own thoughts. 
We can discover what supports us, leads 
us to emotional freedom, increases the 
number of choices and improves our per-
ception. It consequently helps to increase 
our precision in making important, life 
decisions and enhance the effectiveness of 
our activities.

Everyone can learn to observe their 
thoughts, recognize the type of thinking 
that favours them and use it. It helps to es-
tablish new, better mental and emotional 
habits, and at the same time new behaviours 
and new effects.

We can shape our thoughts and lives. 
We just need to use our imagination. Ob-
serve our dreams, return to them and take 
care of them. When we watch our inter-
nal dreams, we trigger pleasant feelings 
and create biochemical harmony, which 
strengthens our immune system, protects 
our heart, helps our cardiovascular system 
and gives us energy.

Let’s be guided by heart and intuition. 
Let’s listen to our bodies. It may not be easy, 
but it’s definitely worth trying. The art of 
thinking easily turns into the art of living.

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

FOT. MONIKA SZAŁEK

TEKST

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

C

CO WARTO 

WIEDZIEĆ 
O MYŚLENIU? 

trzebne do działania aby ochronić nasze 
bezpieczeństwo. Jeśli jednak taki stan trwa 
zbyt długo, staje się kolejnym nawykiem. 
Neurologiczne procesy związane z dyskom-
fortowymi emocjami osłabiają osłonki mie-
linowe nauronów, co powoduje, że impulsy 
idą wolniej i są mniej wyraziste. Uwalnia się 
biochemia, która spowalnia nasze procesy 
myślowe, ogranicza koncentrację i uwagę. 
Redukuje się nasz zapał i motywacja nie-
zbędna do myślenia stosowanego, które jest 
motorem każdego działania. Czujemy się 
jak w pułapce i mamy trudności z podejmo-
waniem decyzji. W rezultacie po raz kolejny 
zostajemy w domu, zamiast wyjść i zrobić 
pierwszy krok w stronę naszych marzeń.

Nie musimy być niewolnikami swoich 
nawyków. Czy można mieć na nie większy 
wpły w? Czy mozna projektować nasze 
myśli? Tak!

To sztuka rozwijania świadomości. Dzię-
ki niej potrafimy rozpoznać mechanizmy, 
z jakich korzysta nasz mózg, i ocenić wła-
sne myśli. Możemy odkrywać to, co nas 
wspiera, prowadzi do wolności emocjonal-
nej, zwiększa ilość wyborów i poprawia na-
szą percepcję. A co za tym idzie, precyzję 
w podejmowaniu ważnych, życiowych de-
cyzji i skuteczność w działaniu. 

Każdy może się nauczyć przyglądać wła-
snym myślom, rozpoznawać rodzaj myślenia, 
który nam sprzyja i używać go. Dzięki temu 
możemy tworzyć nowe, lepsze nawyki myślo-
we i emocjonalne, a tym samym nowe zacho-
wania i nowe efekty.

Możemy kształtować nasze myśli i ży-
cie. Uży wajmy wyobraźni. Obserwujmy 
swoje marzenia, wracajmy do nich, pie-
lęgnujmy je. Oglądając wewnętrzne filmy 
naszych marzeń uruchamiamy uczucia 
komfortowe, budujemy równowagę bioche-
miczną, która wzmacnia nasz system od-
pornościowy, chroni nasze serce, wzmac-
nia układ krążenia i daje nam energię.

Kierujmy się sercem i intuicją. Słuchaj-
my swojego ciała. To nie jest łatwe, ale 
warto próbować. Sztuka myślenia łatwo 
zamienia sie w sztukę życia.

EN

WHAT SHOULD WE KNOW 
ABOUT THINKING?

Did you know that mental processes are 
chemical processes? When it creates a neu-
rological path in our body, each thought 
leaves a trail, which is why it is later much 
easier to follow the same route once again. 
This is how our mental habits, skills and 
even loops of the same behaviour are estab-

1 3 4 – 1 3 5



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Tr e nd y    m ak e-u p    j e s i e ń   2015!



Czerwone usta, oczy w delikatnych  

barwach jesieni, starannie wystylizowane 

paznokcie – oto kosmetyc
zne 

trendy
  obecnego sezonu

Klasyczne czerwone 
usta dostrzegliśmy 

także za kulisami 
pokazu Yves Saint 

Laurent. Modne, 
zmysłowe i piękne. 

Można się wzorować!
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CIENIE DO 
POWIEK  

Yves Saint Laurent, 
Couture Palette 

Collector Fall 15,  
5 g – 250 zł*, 

nr 875707

KREDKA DO OCZU 
Od góry: Couture Kajal 1, nr 875703, 

Couture Kajal 4, nr 875706;  
Yves Saint Laurent, po 1 g – 109 zł* każda

SZMINKA 
Yves Saint Laurent,  
Rouge Volupté Shine 35,  
3,8 g – 145 zł*, nr 878757

SZMINKA  
Yves Saint 
Laurent, Rouge 
Volupté Shine 36,  
3,8 g – 145 zł*, 
nr 878758

ŻEL DO BRWI 
Yves Saint Laurent, 
Couture Brow 1, 
4 ml – 119 zł*, 
nr 875701

PUDER TRANSPARENTNY  
Yves Saint Laurent, Poudre Compacte 

Radiance Perfectrice Universelle,  
9 g – 215 zł*, nr 875709

ZŁOTA JESIEŃ

Yves Saint Laurent: 
metalicznie  

Teatralnie wywinięta kreska na 
powiece jak u Cary Delevingne 
(po lewej), lśniąca czerwień na 

ustach i metalicznie pobłyskujące 
odcienie brązu i złota na 

powiekach: Yves Saint Laurent 
składa hołd jesieni. 

Makijaż piękny jak spacer  
po lesie

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
marki Yves Saint Laurent 

w magazynie Douglas 
 w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach
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CIENIE DO 
POWIEK  

Yves Saint Laurent, 
Couture Palette 

Collector Fall 15,  
5 g – 250 zł*, 

nr 875707

KREDKA DO OCZU 
Od góry: Couture Kajal 1, nr 875703, 

Couture Kajal 4, nr 875706;  
Yves Saint Laurent, po 1 g – 109 zł* każda

SZMINKA 
Yves Saint Laurent,  
Rouge Volupté Shine 35,  
3,8 g – 145 zł*, nr 878757

SZMINKA  
Yves Saint 
Laurent, Rouge 
Volupté Shine 36,  
3,8 g – 145 zł*, 
nr 878758

ŻEL DO BRWI 
Yves Saint Laurent, 
Couture Brow 1, 
4 ml – 119 zł*, 
nr 875701

PUDER TRANSPARENTNY  
Yves Saint Laurent, Poudre Compacte 

Radiance Perfectrice Universelle,  
9 g – 215 zł*, nr 875709

ZŁOTA JESIEŃ

Yves Saint Laurent: 
metalicznie  

Teatralnie wywinięta kreska na 
powiece jak u Cary Delevingne 
(po lewej), lśniąca czerwień na 

ustach i metalicznie pobłyskujące 
odcienie brązu i złota na 

powiekach: Yves Saint Laurent 
składa hołd jesieni. 

Makijaż piękny jak spacer  
po lesie

WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 
marki Yves Saint Laurent 

w magazynie Douglas 
 w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach



PODKŁAD  
Giorgio Armani,  
Luminous Silk: kompaktowa 
puderniczka (pusta), 92 zł*, 
nr 877227; kompaktowy 
wkład, nr 03, 9 g – 219 zł*, 
nr 877221

BŁYSZCZYK  
DO UST 

Giorgio Armani,  
Ecstasy Lacquer 502,  

6, 5 ml, 169 zł*, nr 877426

CIEŃ  
DO OCZU I BRWI 

Giorgio Armani,  
Eye & Brow Maestro 2,  

145 zł*, nr 818742

KOREKTOR  
Giorgio Armani, Maestro Eraser 
2.5, 15 ml – 199 zł, nr 704592

CIENIE DO POWIEK  
Giorgio Armani, Eyes To Kill 
Eye Tint 11, 6,5 ml – 163 zł*, 
nr 843980

CIEŃ DO 
POWIEK 

Giorgio Armani, Eyes To 
Kill Eye Tint 10,  

6,5 ml – 163 zł*,  
nr 843978

TUSZ  
DO RZĘS 
Armani, Eyes 
To Kill 01, 
165 zł*, 
nr 830476

NASZYM ZDANIEM

Giorgio Armani: 
emocje nabierają barw 

 
Giorgio Armani stawia na ciepłe, ale 

jednocześnie mocne kolory: oczy 
podkreślają odcienie brązu, łączone 
z jaśniejącym złotem, usta połyskują 
czerwienią jesiennych liści. Nam się 

taka stylizacja bardzo podoba! 

Giorgio Armani

Giorgio Armani, prezentując swoją kolekcję 
„Armani Privé Couture“, akcentował przede 
wszystkim brwi i usta. I to z jakim efektem!
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WIĘCEJ 
Obejrzyj tutorial makijażu 

marki Giorgio Armani 
w magazynie Douglas 

 w wersji na tablet  
i smartfon.

douglas magazyn pl

 24/7 – Kupuj 
także online na  
www.douglas.pl 

Szczegółowe informacje  
i regulamin serwisu dostępne 
na www.douglas.pl
* Produkt dostępny 
w wybranych perfumeriach
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BŁYSZCZYK 
DO UST 
Dior, Dior Addict 
Fluid Stick 499, 
6 ml – 159 zł, 
nr 878681

BŁYSZCZYK 
DO UST 
Dior, Dior Addict 
Fluid Stick 289,  
6 ml – 159 zł,  
nr 878679

RÓŻ 
Dior, Diorblush 
Cheek Stick 675, 
6,7 g – 149 zł, 
nr 878692

PŁYNNY CIEŃ  
DO POWIEK  
Dior,  Addict Fluid Shadow 275,  
6,5 ml – 147 zł, nr 878674

PŁYNNY CIEŃ  
DO POWIEK 
Dior,  Addict Fluid Shadow 025, 
6,5 ml – 147 zł, nr 878672

LAKIER DO 
PAZNOKCI  
Dior Vernis, Black Out 982,  
10 ml – 115 zł, nr 878699

LAKIER DO 
PAZNOKCI  
Dior Vernis, Miroir 001, 
10 ml – 115 zł, 
nr 878696

CIENIE DO POWIEK  
Dior, 5 Couleurs Palette Eclectic,  

6 g – 255 zł, nr 878690

CIENIE DO 
POWIEK 
Dior, 5 Couleurs 
Palette 
Exubérante,  
6 g – 255 zł, 
nr 878689

Dior: kosmopolitycznie  
Cień do powiek w kolorze 

metalicznego granatu, do tego 
srebrzyste paznokcie i usta 

w odcieniu brązu – w tym sezonie 
Dior zaskakuje nowoczesnymi 

połączeniami. To dobry trop, oby 
więcej takich stylizacji!

MODNIE

Christian Dior

Główny wizażysta  
Diora, Raf Simons, 
zwraca uwagę, by 

makijaż podkreślał 
efekt lekko 

nonszalanckiej, 
wielkomiejskiej 

stylizacji

ŻYCIE TRENDY 2015/2016

 24/7 – Kupuj także 
online na www.douglas.pl 
Szczegółowe informacje  

i regulamin serwisu dostępne na 
www.douglas.pl
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H I S T O R I A  S I S L E Y

Francuska marka o polskich korzeniach, jedna           z najbardziej 

prestiżowych i cenionych firm kosmetycznych. Niekwestionowany  

lider na rynku produktów luksusowych

 Sisley zawdzięcza swój sukces przede wszystkim 
jakości i skuteczności swoich produktów oraz 

innowacyjnej pracy laboratoriów badawczych, które 
wyspecjalizowały się w fitokosmetologii, stosując 
naturalne ekstrakty roślinne i olejki eteryczne we 

wszystkich produktach marki. Hubert d’Ornano 
stworzył markę Sisley w 1976 roku, w czasach 

gdy przemysł kosmetyczny nie doceniał jeszcze 
ogromnego potencjału roślin. Był prawdziwym 

pionierem – odważnym, zdeterminowanym, 
przekonanym o trafności swojego pomysłu na firmę. 

Wcześniej niż inni twórcy kosmetyków zrozumiał, 
że świat natury stanowi fascynujący obszar badań. 

Laboratoria Sisley rygorystycznie przestrzegają 
naukowych procedur. Prace badawcze, których 

celem jest dobór właściwych czynników aktywnych 
oraz ich współdziałanie z innymi składnikami 

formuły, zazwyczaj trwają wiele lat. 

Intensywna  
pielęgnacja 
odmładzająca
Najnowszym produktem 
marki Sisley jest Supremÿa 
Baume, wyjątkowa pielęgnacja 
odmładzająca, która w widoczny 
sposób opóźnia skutki 
genetycznego starzenia się skóry. 
W sercu tej unikalnej formuły 
znajduje się Phyto-Complex LC12 
(koncentrat długowieczności 
o 12-godzinnym działaniu), dzięki 
któremu skóra jest wyraźnie 
odmłodzona i zrewitalizowana, 
natomiast dogłębne nawilżanie 
i odżywianie zapewnia suchej  
i bardzo suchej skórze bogata 
formuła zawierająca regenerujące 
olejki pochodzenia roślinnego. 

Krem Supremÿa Baume  
jest przeznaczony  
do stosowania na noc.  
Dzięki niemu skóra staje 
się jędrniejsza, bardziej 
spoista, gładka, 
promienna  
i wyraźnie 
zregenerowana.  
Nad formułą tego kremu 
laboratoria Sisley 
pracowały siedem lat

Zapachy sygnowane marką Sisley mają swój 
niepowtarzalny, oryginalny charakter. 
Najnowsze perfumy – Soir d’Orient  
– to szyprowo-kwiatowo-orientalny powiew  
bogactwa i enigmatycznej głębi 

Pasja, kreatywność i polskie 
korzenie
Sisley oferuje kosmetyki w trzech kategoriach: 
pielęgnacja, makijaż i perfumy. Kosmetyki 
pielęgnacyjne zapewniają precyzyjnie zaprogramowane 
działanie w skórze i widoczną poprawę jej jakości. 
Produkty do makijażu nie tylko upiększają, ale także 
pielęgnują skórę. Z kolei zapachy to osobiste kreacje 
artystyczne, wynikające z zamiłowania rodziny d’Ornano 
do sztuki, w tym także sztuki polskiej, ze względu 
na pochodzenie twórców marki. Obojewywodzą się 
z polskiej arystokracji – hrabia Hubert d'Ornano jest 
potomkiem Marii Walewskiej, a jego żona Isabelle 
d’Ornano urodziła się w Warszawie jako hrabianka 
Potocka, w należącym do rodziny pałacu przy 
Krakowskim Przedmieściu, który dziś jest siedzibą 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Choć 
Isabelle wyjechała z kraju jako dwuletnie dziecko, biegle 
mówi po polsku, podobnie zresztą jak jej mąż. 
Marka Sisley od początku oferuje produkty najwyższej 
klasy, gwarantujące  znakomitą jakość. Ten wybór 
odpowiada osobowościom twórców marki, którzy 
w swoich kreacjach łączą wysoką jakość składników, 
nowoczesność i elegancję.

WYRAŹNIE 
ZREGENEROWANA  

I JĘDRNIEJSZA SKÓRA
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Odpowiedni makijaż może nie tylko wydobyć nasze prawdziwe  

piękno, ale także skrzętnie ukryć niedoskonałości urody. Wystarczy 

umiejętne użycie beżu i brązu, zgodnie z zasadą – jasny kolor wysuwa,  

ciemny chowa. Poznajcie  nasze tr
iki!   

Z A KU P Y  M A K IJ A Ż

SZTUKA  

MODELO
WANIA

KROK DRUGI

KROK PIERWSZY

Oczy
Żeby oko wydawało się 

większe, na całą ruchomą 
powiekę nakładamy 

cień w kolorze jasnego 
beżu. Kreska w makijażu 

modelującym powinna być 
prosta i nieprzekraczająca 

linii rzęs! Wolną przestrzeń, 
która powstanie pod kreską, 

rozcieramy i aplikujemy  
na nią ciemny cień.   

Usta
Obrysowujemy usta białą 
konturówką, następnie rysujemy 
kontur kredką w kolorze zbliżonym 
do koloru ust i delikatnie 
wypełniamy kredką usta! Na całe 
wargi kładziemy pomadkę,  
a na środek aplikujemy błyszczyk,  
który nada ustom krystaliczny efekt.

1. Douglas Make Up, Eye Brow Styler, kredka do brwi,  
39 zł, nr 853084   
2. Douglas Make Up, Kajal Eye Pencil, kredka do oczu,  
29 zł,  nr 853088  
3. Douglas Make Up, Lip Shine, błyszczyk  
Flirt Nude nr 3, 5 g – 45 zł, nr 852874  
4. Douglas Make Up, Lipstick Shine, pomadka Nudy 
Pink nr 1, 3,5 g – 45 zł, nr 852892 
5. Douglas Make Up, Beauty Balm, baza pod podkład,  
30 ml – 55 zł, nr 852371  
6. Douglas Make Up, Light Concealer, korektor,  
1,5 g – 64 zł, nr 852398  
7. Douglas Make Up, Aquarelle Powder, puder 
wielofunkcyjny, 18 g – 72 zł, nr 852421
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GŁÓWNA MAKIJAŻYSTK A
W SIECI PERFUMERII 
DOUGL AS 

WIĘCEJ 

Obejrzyj tutorial makijażu 
sygnowanego marką 

 Douglas Make Up w magazynie 
Douglas w wersji na tablet  

i smartfon.
douglas magazyn pl

1

 24/7 – Kupuj także online na www.douglas.pl  
Szczegółowe informacje i regulamin serwisu dostępne  
na www.douglas.pl   

Twarz 
Zaczynamy od nałożenia bazy Beauty Balm 
na twarz, a następnie aplikujemy podkład 
w musie Mousse Make Up (używamy pędzla 
do pudru lub różu). Za pomocą korektora 
Light Concealer rysujemy tzw. trójkąt 
światła: pierwszą linię od kącika oka wzdłuż 
nosa, kolejną od skrzydełka nosa do środka 
policzka pod kątem prostym, a następnie 
łączymy obie linie i wypełniamy korektorem. 
Wgniatamy go tak długo, aż zostanie jasna 
plama. Całość matujemy Mattifying Powder, 
następnie aplikujemy puder brązujący i róż. 
Brązer nakładamy pod kości policzkowe,  
a róż na nie i blisko nosa. Makijaż kończymy 
nałożeniem rozświetlacza. 
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Odpowiedni makijaż może nie tylko wydobyć nasze prawdziwe  

piękno, ale także skrzętnie ukryć niedoskonałości urody. Wystarczy 

umiejętne użycie beżu i brązu, zgodnie z zasadą – jasny kolor wysuwa,  

ciemny chowa. Poznajcie  nasze tr
iki!   

Z A KU P Y  M A K IJ A Ż

SZTUKA  

MODELO
WANIA

KROK DRUGI

KROK PIERWSZY

Oczy
Żeby oko wydawało się 

większe, na całą ruchomą 
powiekę nakładamy 

cień w kolorze jasnego 
beżu. Kreska w makijażu 

modelującym powinna być 
prosta i nieprzekraczająca 

linii rzęs! Wolną przestrzeń, 
która powstanie pod kreską, 

rozcieramy i aplikujemy  
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Usta
Obrysowujemy usta białą 
konturówką, następnie rysujemy 
kontur kredką w kolorze zbliżonym 
do koloru ust i delikatnie 
wypełniamy kredką usta! Na całe 
wargi kładziemy pomadkę,  
a na środek aplikujemy błyszczyk,  
który nada ustom krystaliczny efekt.

1. Douglas Make Up, Eye Brow Styler, kredka do brwi,  
39 zł, nr 853084   
2. Douglas Make Up, Kajal Eye Pencil, kredka do oczu,  
29 zł,  nr 853088  
3. Douglas Make Up, Lip Shine, błyszczyk  
Flirt Nude nr 3, 5 g – 45 zł, nr 852874  
4. Douglas Make Up, Lipstick Shine, pomadka Nudy 
Pink nr 1, 3,5 g – 45 zł, nr 852892 
5. Douglas Make Up, Beauty Balm, baza pod podkład,  
30 ml – 55 zł, nr 852371  
6. Douglas Make Up, Light Concealer, korektor,  
1,5 g – 64 zł, nr 852398  
7. Douglas Make Up, Aquarelle Powder, puder 
wielofunkcyjny, 18 g – 72 zł, nr 852421
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT



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

80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 13/17

+ 48 58 348 12 31

Check-in + 48 (58) 526 88 04

Punkt sprzedaży biletów  

/ Airport Ticket Office

+ 48 608 047 794,

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

Terminal Miasto / City Terminal + 48 58 526 88 03

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

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

+ 48 525 673 531 (32,33)

Informacja turystyczna  / Tourist Information + 48 58 348 13 68

Dział Cargo / Cargo Department + 48 58 348 12 02  

+ 48 58 348 12 75

Executive Lounge + 48 58 348 11 99

Urząd Celny / Customs Office + 48 58 348 12 78

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

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

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

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

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

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA  
/ AIRPORT TELEADDRESS DATA

TERMINAL MIASTO / CITY TERMINAL

RECEPCJA PARKINGU / CAR PARK RECEPTION DESK

KASY BILETOWE LOTNISKA / AIRPORT TICKET OFFICE

TERMINAL – PARTER  
 GROUND FLOOR 

• Kantor / Exchange office 

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

• Business Shark (gastronomia / gastronomy)

• Relay (salon prasowy / news-stand)

• Linie lotnicze / Airlines LOT / SAS 

• Rainbow Tours (biuro podróży / travel agency)

• SO!COFFEE (gastronomia / gastronomy)

• Mario Violucci (butik / boutique)

• Starter (sklep / shop)

• Baltona (sklep ogólnobranżowy / shop)

• PKO Bank Polski

• Interchange  (kantor / exchange office)

• Poczta Polska / Post Office

• Wypożyczalnie samochodów / Rent a car

T1 – I PIĘTRO / FIRST FLOOR

• Baltona (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Flying Bisto (gastronomia / gastronomy)

• Baltona (salon prasowy / news-stand)

• The Flame (gastronomia / gastronomy)

• Baltona  (sklep wolnocłowy / duty free shop)

• Silver & Amber (jubiler / jeweller’s)

• Virgin (salon prasowy / news-stand) 

• Coffee Express (gastronomia / gastronomy)

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

• Executive Lounge 

• Interchange (kantor / exchange office)

• Coffee Corner (gastronomia / gastronomy)

WYKAZ WYBRANYCH PUNKTÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH 
W TERMINALACH PASAŻERSKICH:

A LIST OF SELECTED COMMERCIAL  
AND SERVICE POINTS AT TERMINAL:

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

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

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

4,00 PLN 6,00 PLN -P1

P2

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

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

BEZPŁATNY 
PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

/ FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

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

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

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

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



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

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska
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Słowackiego
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Nowatorów

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

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

Z K M G D Y N I A

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 
IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

SAMOCHODEM

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY CAR

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

TAXI

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

admin@poltaj.com    

"DAW" MARCIN WÓJCIK    

Marcin Wójcik 600 218 795       

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

86-300 Grudziądz    

NIWO TRANS SŁUPSK        

Marcin Wichański tel. 515 044 180    

WAGNER TRANSPORT   
MONIKA WAGNER                  

Monika Wagner 510 033 473   
 
 

MINIBUSY  
Z PORTU LOTNICZEGO

MINIBUS FROM AIRPORT



KIERUNKI LOTÓW
FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi/airports/airport_turku

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

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

BERLIN  www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN www.hahn-airport.de

HAMBURG-LUBEKA www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

ALESUND  www.avinor.no

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

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO 
-GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.sacbo.it

PIZA www.pisa-airport.com 

RZYM-CIAMPINO www.adr.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

NORWEGIA / NORWAY

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- 
CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA



GLASGOW-PRESTWICK

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG-LUBEKA

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM-SKAVSTA

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

RZYM-CIAMPINO

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

BERLIN

WARSZAWA

LUBLIN

WROCŁAW

AMSTERDAM

ZADAR

SPLIT
DUBROWNIK

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM
ZURICH

BIRMINGHAM

MALTA

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

?



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

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

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

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

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

TERMINAL 
MIASTO TO:

CITY TERMINAL MEANS:

?

• licencjonowane biuro IATA, członek Polskiej Izby 
Turystyki

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

• minimum niezbędnych formalności

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

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

• możliwość skorzystania z usług restauracji Kansai 
Sushi podczas oczekiwania

• więcej czasu w mieście

• uniknięcie konieczności dojazdu na lotnisko 
z ciężkimi bagażami

         * nie dotyczy linii SAS, Ryanair, Finnair

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

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

• minimum necessary formalities

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

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

• access to the services of Kansai Sushi restaurant 
while waiting

• more time in the city

• no necessity to get to the airport with heavy 
luggage

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

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

Official opening of new arrival 
area in terminal T2

 The new arrival area in Passenger Terminal T2 was officially 
opened on 1 September. It expanded the object put to use in 
April 2012 by around 30%. The terminal passed its first test 
on 10 pm, when it handled passenger f lights from Modlin 
and Stansted. Expanding the building by more than 15,000 
square metres will greatly inf luence the level of passengers’ 
comfort and facilitate the functioning of the airport itself to 
an even bigger extent. Several weeks after the new part was 
opened, its benefits are already visible to the naked eye. The 
whole investment, which lasted for 18 months, cost the Com-
pany around 150 million zlotys. It is worth mentioning that 
the new part is linked to a Pomeranian Metropolitan Railway 
platform, thanks to which one can access the terminal from 
the station without going outside. 

ENGLISH  
TEXT Gdansk Airport still 

in great form
It is already the twenty-fifth month in which Gdansk Lech 
Walesa Airport has recorded an increase in the number of 
passengers. It was visited by 413,290 passengers in August, 
which constitutes 12.5 per cent more than in the last year. This 
way, already 2.512.000 passengers have used the airport since 
the beginning of the year. Among others, the increase was 
possible thanks to very popular f lights to Reykjavik, Brussels, 
Billund and Aberdeen offered by Wizz Air. 

Oficjalne uruchomienie nowej 
części przylotowej terminalu T2

Pierwszego września odbyło się oficjalne otwarcie nowej czę-
ści Terminalu Pasażerskiego T2, która powiększyła oddany 
do użytku w kwietniu 2012 roku obiekt o około 30%. Już 
o godzinie 22 terminal przeszedł swój pierwszy udany test 
i obsłużył loty pasażerskie z Modlina i Stansted. Powięk-
szenie gdańskiego obiektu o ponad 15 000 metrów kwadra-
towych znacząco wpłynie na komfort podróżnych i jeszcze 
bardziej usprawni funkcjonowanie samego lotniska. Po kilku 
tygodniach funkcjonowania różnice widoczne są już gołym 
okiem. Całość trwającej 18 miesięcy inwestycji kosztowała 
Spółkę około 150 milionów złotych. Warto dodać, że nowa 
część połączona jest z peronem Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej, dzięki czemu z terminala można przejść na przystanek 
kolei bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. 

Gdańskie lotnisko dalej 
w świetnej formie
To już dwudziesty piąty miesiąc, w którym Port Lotni-
czy im. Lecha Wałęsy zanotował wzrost liczby pasażerów. 
W sierpniu odwiedziło go 413 290 pasażerów, czyli o  12,5 
procent więcej niż miało to miejsce w zeszłym roku. W ten 
sposób od początku roku przewinęło się już 2 mln 512 tys. 
podróżnych. Ten wzrost jest zasługą między innymi bar-
dzo popularnych rejsów do Reykjaviku, Brukseli, Billund 
i Aberdeen oferowanych przez Wizz Air. 
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Pomorska Kolej Metropolitarna to jeden z najambitniejszych projektów w historii 
Pomorza. Warta ponad siedemset milionów złotych inwestycja stanowi prawdziwą 

rewolucję dla trójmiejskiej komunikacji.
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O tym dniu mieszkańcy Trójmiasta i okolic marzyli 
już od bardzo dawna. Co prawda, oficjalne prace 
nad Pomorską Koleją Metropolitarną zaczęły się 
ponad pięć lat temu, ale sama idea żyła już od kil-
kudziesięciu lat. Przez ten okres, samorządowcy 

i inżynierowie nieraz postulowali projekt odbudowy zniszczo-
nej w 1945 roku Kolei Kokoszkowskiej. Dynamiczny rozwój 
trójmiejskiej metropolii sprawił, że zapotrzebowanie na takie 
połączenie stawało się coraz większe. Oczekiwanie jednak jest 
już zakończone, bo 1 września Pomorska Kolej Metropolitarna 
została oddana do użytku, rozpoczynając nową erę w lokalnej 
komunikacji.

PKM to pierwsza w historii Polski linia kolejowa wybudo-
wana przez samorząd. Liczy sobie 55 km i jak na razie obsłu-
guje osiemnaście przystanków, ale liczba ta w przyszłości ma 
ulec powiększeniu. W czym tkwi rewolucyjny potencjał tego 
projektu? Przykładów jest przynajmniej kilka. Najbardziej re-
prezentacyjnym jest wielkie ułatwienie podróży z Portu Lotni-
czego im. Lecha Wałęsy do centrum Gdańska. Wcześniej pa-
sażerowie mieli do wyboru tylko połączenie autobusowe, które 
musiało borykać się z korkami na ulicy Słowackiego. Dzięki 
otwarciu PKM, problem ten zniknął i obecnie podróż do mia-
sta odbywa się w sposób szybki i komfortowy. Co więcej, z no-
wego, rozbudowanego terminala lotniskowego na peron PKM 
można dostać się suchą nogą – oba obiekty są połączone. Uła-
twienie komunikacji między lotniskiem a centrami Gdańska 
i Gdyni było bowiem jednym z podstawowych celów PKM, dla-
tego też była ona projektowana od początku w taki sposób, by 
pasażerowie lotniska mogli z niej korzystać w sposób możliwie 
najwygodniejszy.

Jednak nie tylko przyjezdni zyskują czas dzięki tej inwesty-
cji. Mieszkańcy podmiejskich dzielnic Gdańska i Gdyni w koń-
cu mogą poczuć się integralną częścią metropolii i podróżować 
po nim sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. Kolej usprawnia 
także połączenie z najważniejszymi punktami Kaszub jakimi są 
Kartuzy i Kościerzyna, które obecnie znajdują się bliżej Trój-
miasta niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy wspomnieć, że 
między Gdańskiem a Kaszubami nie było takiego połączenia 
od siedemdziesięciu lat.

Inauguracja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej odbyła się 30 
sierpnia 2015 roku na terenie nowo wybudowanego terminalu T2 
Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Na uroczystości 

obecnych było niemalże trzystu zaproszonych gości, pośród któ-
rych znaleźli się przedstawiciele Samorządu Województwa Po-
morskiego, ministerstwa transportu, Urzędu Transportu Kolejo-
wego, a także specjaliści z branży kolejowej i transportowej. Nie 
zabrakło też premier Ewy Kopacz, która w czasie swojego prze-
mówienia podkreśliła znaczenie tej inwestycji. W czasie inaugu-
racji zostały wręczone także pamiątkowe statuetki z oryginalnym 
fragmentem szyny PKM, znalezionym w nasypie dawnej Kolei 
Kokoszowskiej. Na koniec uhonorowani zostali goście specjalni, 
pamiętający jeszcze czasy oryginalnej kolei. Wśród nich znalazła 
się między innymi pani Zofia Witkowska (95 lat), córka przed-
wojennego maszynisty oraz inż. Janusz Kowalski (90 lat), który 
już w latach sześćdziesiątych przekonywał władzę o konieczności 
odbudowy zrujnowanej trasy. 

ENGLISH  
TEXT Transport revolution

The Pomeranian Metropolitan Railway is one 
of the most ambitious projects in the history 
of Pomerania. Worth more than seven hundred 
million zlotys, the investment constitutes a true 
revolution for transport in Tricity.

The inhabitants of Tricity and the region have dreamt about it 
for a long time already. Admittedly, official works on the Pomer-
anian Metropolitan Railway (PKM) began more than five years 
ago, but the idea itself has been alive for several dozen years. 
During that time, local government members and engineers 
were repeatedly calling for the reconstruction of Kokoszkowy 
Railway destroyed in 1945. The dynamic development of Tricity 
was gradually increasing the demand for such a connection. But 
now the anticipation is over because the Pomeranian Metropoli-
tan Railway was put to use on 1 September and at the same time 
began a new era in the local transportation system.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIP SERVICES

www.airport.gdansk.pl

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

REKLAMA

PKM is the f irst railway line built by a self-government 
in the history of Poland. It is 55 km long and so far includes 
eighteen stops, but the number is supposed to increase in the 
future. What does the revolutionary potential of the project 
consist in? There are at least several examples. First of all, it 
greatly facilitates travelling from Gdansk Lech Walesa Air-
port to the centre of Gdansk. Before PKM, the only thing 
passengers could do was take a bus, which had to cope with 
traff ic jams on Slowackiego street. Thanks to the opening of 
the railway, the problem was handled and commuting to the 
city is quick and comfortable. Moreover, one can access the 
PKM platform from the expanded airport terminal dry-foot 
as the objects are connected. Facilitating communications 
between the airport and the centres of Gdansk and Gdynia 
was one of the main aims of PKM, which is why it was from 
its very beginning designed in such a way as to make it pos-
sible for airport passengers to use it in the most convenient 
way possible.

But visitors to Tricity are not the only group who gain time 
thanks to the investment. Residents of suburban districts of 
Gdansk and Gdynia can finally feel they are an integral part 
of the metropolis and get around it more efficiently than ever 

before. Furthermore, the railway improves connection with 
the most important cities in Kashubia, that is Kartuzy and 
Koscierzyna, which are now closer to Tricity than ever. It is 
worth mentioning that there have not been such a connection 
between Gdansk and Kashubia for seventy years.

The opening of the Pomeranian Metropolitan Railway took 
place on 30 August 2015 inside the newly built terminal T2 
at Gdansk Lech Walesa Airport. The ceremony gathered al-
most three hundred guests, including the representatives of 
the Pomeranian Voivodeship Self-Government, the minis-
try of transport and the Office of Rail Transport, as well as 
specialists from the railway and transportation industries. The 
Polish Prime Minister Ewa Kopacz was present, too, and em-
phasized the significance of the investment during her speech. 
The opening of PKM included also a prize-giving ceremony of 
commemorative statuettes with original pieces of a PKM rail 
found in the embankment of the old Kokoszkowy Railway. Fi-
nally, special guests remembering the times of the old railway 
were honoured. They included for example Zofia Witkowska 
(aged 95), the daughter of a pre-war engine driver, and Janusz 
Kowalski, Eng. (aged 90), who was trying to convince the au-
thorities to reconstruct the ruined route in the sixties. 
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