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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

 NASI AUTORZY

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

ENGLISH  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. 

KASIA
WARNKE

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH  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 se-
veral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI 

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

ENGLISH  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 cof-
fee and conversations. She does 
not end on one question.

KAMIL
SADKOWSKI

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

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

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

 ANYWHERE.PL

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

N A S I  A U T O R Z Y

ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody, ma 23 
lata i pochodzi ze Szczecina. Do 
Warszawy przyjechała spełniać 
marzenia i kieruje się dewizą 
'liczy się jakość, a nie ilość'. 

ENGLISH  She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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ZDJĘCIA Monika SzałekTEKST Wojciech Zawioła

ZANIM ZACZĘLIŚMY WYWIAD, POWIEDZIAŁ NAM, ŻE NICZEGO NIE ŻAŁU-
JE – ANI TEGO, ŻE W MŁODYM WIEKU WYJECHAŁ Z POLSKI DO FRANCJI, 
ANI ŻE POTEM PRZENIÓSŁ SIĘ DO HISZPANII, CZY ŻE OSTATNIO WRÓCIŁ 
DO PARYŻA. TO DOBRZE, BO ZA NIM JUŻ SPORO. ALE PRZED NIM JESZ-
CZE WIĘCEJ. GRZEGORZ KRYCHOWIAK.

LEPIE J BYĆ
N IE MOŻE

L E P I E J  B Y Ć  N I E  M O Ż E
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Co by było, gdybyś nie wyjechał jako szesnastolatek 
z Arki Gdynia do Bordeaux? Jak potoczyłaby się twoja 
kariera? Szesnaście lat to i dużo, i mało.
Chyba nie ma sensu gdybać. Cieszę się, że tak się stało. 
Poznałem fantastycznych ludzi, nowy język. To jest coś 
wyjątkowego, rzadkiego i  niepowtarzalnego. Piłkarze 
mają szczęście móc podróżować po Europie czy świe-
cie. Bywają w niezwykłych miejscach, poznają kulturę 
innych krajów.

Do szesnastego roku życia wychowywałeś się 
w Polsce. Potem już tylko Francja. Jesteś jako piłkarz 
ukształtowany po francusku czy po polsku?
Język piłkarski jest jeden. Trudno powiedzieć czy to 
szkoła francuska, czy polska. Spędziłem już zbyt dużo 
czasu we Francji, by obiektywnie to ocenić. Natomiast 
przede wszystkim jestem Polakiem i za każdym razem 
to podkreślam. 

Bardzo wielu młodych piłkarzy wraca z zagranicy 
z kwitkiem. Wielu nie wytrzymuje psychicznie, nie 
udaje im się na piłkarskim zachodzie. 
Bo to nie jest łatwe. Zdecydowanie mniej jest zawodników, 
którzy dochodzą na ten najwyższy profesjonalny poziom 
niż tych, którym się to nie udaje. Młodzi piłkarze wyjeż-
dżają i najczęściej zostają sami, w obcym kraju, z dala od 
domu, rodziny i przyjaciół. Ja na szczęście podszedłem do 
tego jak do nowej przygody, byłem bardzo optymistycznie 
nastawiony. Wiedziałem, że muszę tę szansę wykorzystać, 
bo warunki, jakie zastałem we Francji były bajeczne. To 
było niebo i ziemia w porównaniu z Polską.

Jak doszło do twojego wyjazdu do Bordeaux?.
Reprezentacja Polski do lat szesnastu, której byłem pił-
karzem, grała towarzyski mecz z Francją. Tam dostrzegli 
mnie przedstawiciele Bordeaux. Potem miałem bardzo 
dobrego agenta, świetnego niegdyś piłkarza Andrzeja 
Szarmacha. Bardzo mi pomógł we wszystkich tych latach 
spędzonych we Francji. Zaopiekował się mną, kiedy byłem 
w młodym wieku.

Z Bordeaux przeszedłeś do Reims, a potem do 
hiszpańskiej Sevilli. Co ci dała Sevilla?
Rozwinąłem się pod kątem czysto piłkarskim. Sevilla 
to pierwsza piątka klubów w Hiszpanii, a przecież liga 
hiszpańska jest jedną z najlepszych na świecie. Był to też 
dla mnie bardzo ambitny kierunek, bo to liga bardzo tech-
niczna, co również wpłynęło na mój rozwój. Bardzo ciężko 
pracowałem nad tym elementem, bo chciałem stać się lep-
szym piłkarzem.

CZ ER PI Ę O GROM NĄ PR Z YJ E M NO Ś Ć 
Z GR A N I A W PI Ł K Ę. T O M N I E 
NA PĘDZ A , C I ĘŻ KO PR AC OWA Ł E M, 
Ż EBY D OJŚ Ć D O T E G O MOM E N T U...

L E P I E J  B Y Ć  N I E  M O Ż E

Nie ma w Hiszpanii przeświadczenia, że co by się nie 
zrobiło, to i tak Barcelona i Real będą dominować?
Wręcz przeciwnie. To jest dodatkowa motywacja. Za każ-
dym razem, kiedy grasz przeciwko Realowi czy Barcelo-
nie, masz motywację. Szukasz sposobu, by udowodnić im, 
że jesteś w stanie ich pokonać. Ale oczywiście każdy zdaje 
sobie sprawę z tego, że aby rywalizować z tymi zespołami 
trzeba prezentować naprawdę wysoki poziom, bo to świa-
towa czołówka. 

Pewnie jeszcze dwa czy trzy lata temu zapytałbym cię, 
jak przeżyłeś mecz przeciwko Messiemu czy Ronaldo, ale 
teraz byłaby to niezręczność. Jesteś topowym piłkarzem 
więc pewnie nie jest to dla ciebie duże wydarzenie. 
Czerpię ogromną przyjemność z  grania w  piłkę. To 
mnie napędza, ciężko pracowałem, żeby dojść do tego 
momentu, więc teraz, kiedy jest okazja, pokazuję, że 
jestem w stanie rywalizować z takimi piłkarzami, a do 
tego z nimi wygrać.

Jakiś czas temu chyba wszystkie telewizje w Europie 
pokazywały fragment meczu, w którym swoją 
interwencją zatrzymujesz Messiego.
Interwencja jakich wiele podczas meczu. Akurat tak się 
złożyło, że trafiło na Messiego, wyjątkowego piłkarza. Stąd 
pewnie taka otoczka tej sytuacji. Ale podchodzę do tego 
bardzo spokojnie.

Wygrałeś z Sevillą Ligę Europy. Finał był 
w Warszawie. To coś szczególnego?
Zdecydowanie. Okoliczności rozgrywania tego meczu 
– przed własną publicznością, pierwszy finał. Dlatego 
smak tego zwycięstwa był bardziej wyrazisty niż tego 
z Liverpoolem.

Kim jest dla ciebie trener Unai Emery? Właściwie od 
jakiegoś czasu prowadzi twoją karierę. Sprowadził cię 
do Paryża, wcześniej byłeś jego ulubieńcem w Sevilli.
Czuję jego zaufanie. Postawił na mnie od pierwszego dnia 
mojego pobytu w Sevilli. Podoba mi się jego styl pracy, bo 
żyje futbolem. Skupia się na nim, bo najwyraźniej to jest dla 
niego najważniejsze. A przy tym zaraża tym zawodników. 
Jest totalnym pasjonatem i to mi się w nim bardzo podoba.

Czy to on był głównym powodem twojego przejścia 
do PSG?
Nie ukrywam, że to bardzo pomogło. Bo to istotne, kto 
jest trenerem. Ale moje rozmowy z PSG rozpoczęły się 
dużo wcześniej niż pojawiła się informacja o zatrudnie-
niu Emery’ego w Paryżu.



K A Ż DA  P O R A Ż K A  B O L I , 
A L E  J E S T  T E Ż  KO L E J N Y M 
D O Ś W I A D C Z E N I E M . 
W Y KO R Z Y S TA M Y  J E 
W   PR Z Y S Z Ł O Ś C I .  N I E 
M O Ż N A  PR Z E Z  J E D N Ą 
P O R A Ż K Ę  PR Z E K R E Ś L AĆ 
PR AC Y  N A  T R E N I N G AC H .
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A fakt, że to Francja? Pomogło? Bo to jednak 
powrót do kraju, w którym się wychowałeś.
Najważniejsze jest to, jaki poziom piłkarski 
prezentuje klub, który mam wybrać. Interesu-
je mnie tylko kryterium czysto piłkarskie. Nie 
biorę pod uwagę tego, jakie to miasto, choć 
oczywiście życie codzienne też jest ważne. 
Ważne jest, jak czujemy się w miejscu, w któ-
rym mieszkamy. A Paryż jest jednym z naj-
piękniejszych miast na świecie.

Co chcesz osiągnąć w PSG? Bo wydaje się, 
że liga francuska jest do zdobycia ot tak. 
A teraz, z takim składem i takim trenerem, 
to chyba Liga Mistrzów?
Zgadza się. To jest cel, o którym głośno mówi się 
w klubie. Ale pamiętajmy, że do sukcesu w Li-
dze Mistrzów prowadzić będzie liga krajowa. 
To, jak prezentujesz się w krajowych rozgryw-
kach, potem procentuje na arenie międzynaro-
dowej. Słabe występy w lidze mogą pociągnąć 
za sobą także słabe występy w Lidze Mistrzów. 
Bo nagle w Champions League nie zagrasz lep-
szego futbolu. To tak nie funkcjonuje.

W lidze francuskiej nie jesteś jedynym 
Polakiem. Są na przykład Maciek Rybus 
czy Kamil Glik. Z klubem tego ostatniego 
przegraliście 1:3 kilka tygodni temu. Bolesne?
Każda porażka boli, ale jest też kolejnym do-
świadczeniem. Wykorzystamy je w przyszło-
ści. Nie można przez jedną porażkę przekre-
ślać pracy na treningach.

A kiedy wychodzisz przeciwko takiemu 
piłkarzowi jak Glik, to co sobie myślisz? To 
w końcu kolega z reprezentacji…
Wtedy akurat nie wyszedłem, bo grzałem 
ławę (śmiech), ale takie mecze oczywiście 
są fajne ze względu na ten polski akcent. Tyle 
że kiedy wychodzi się na boisko, nie myśli się 
o takich rzeczach.

Początkowo twoja pozycja w drużynie nie 
wyglądała wesoło.
Trafiłem do dużego klubu z wieloma fantastycz-
nymi piłkarzami, co powoduje, że konkurencja 
jest duża. PSG to instytucja z ogromnymi tra-
dycjami. Trener powiedział, że mam pracować 
i być cierpliwym, a wtedy dostanę swoją szansę. 
Uważam, że to dość normalne. Dał mi do zrozu-
mienia, że na początku nie będzie na mnie sta-
wiał, mimo że znamy się z poprzedniego klubu. 
Wie na co mnie stać i ma do mnie zaufanie. Ale 
to nie są wystarczające powody do wstawiania 
mnie do pierwszego składu. 

Nie boisz się o swoją przyszłość w PSG?
Mam ogromną wiarę w swoje umiejętności. 
Przyszedłem tutaj, żeby regularnie grać, a nie 
siedzieć na ławce. Wiem, że mnie na to stać 
i niczego się nie obawiam.

Jesteś silny psychicznie?
Uważam, że tak. To, że nie grałem na począt-
ku sezonu nie wywoła we mnie obaw, że mi coś 
nie wyjdzie i tak dalej. Nie zmieni mnie to, nie 
złagodnieję, nie stonuję.

Jak postrzegasz swoją rolę w reprezentacji 
Polski? Wydaje się, że jesteś bardzo 
ważnym ogniwem tej drużyny.
Jest wielu zawodników, którzy stanowią o sile 
tego zespołu. Naszym atutem jest kolektyw 
i cały zespół. Każdy zawodnik, było to widać 
na Euro, myśli w  podobny sposób i  dzięki 
temu wygrywamy. Jeśli zaczniemy myśleć 
inaczej, grać indywidualnie, myśleć tylko o so-
bie, to wrócimy do punktu, w którym byliśmy 
rok czy półtora roku temu, kiedy przegrywa-
liśmy ze słabeuszami. A teraz wszystko idzie 
w dobrym kierunku i powinniśmy kontynu-
ować tę pracę.

Ale wiesz, że jesteś koniem pociągowym 
tej drużyny? To podstawowa siła.
Myślę, że to kwestia pozycji na boisku. To 
pozycja centralna, serce drużyny. Mówi się, 
że jak gra środek, to gra cały zespół, bo po-
mocnicy są niezwykle ważni. To ogromna 
odpowiedzialność, ale każdy zawodnik ma 
swoją odpowiedzialność, nawet zawodnicy 
rezerwowi.

A w szatni jak się zachowujesz? Gdyby nie 
Robert Lewandowski byłbyś kapitanem.
To pytanie raczej do trenera (śmiech). Ja lubię 
żartować, uśmiechać się. Jestem pozytywnie 
nastawiony do życia. Przyjeżdżam na zgrupo-
wanie kadry, mogę się spotkać z kolegami. To 
duże pozytywy. Ale priorytetem jest gra i po-
zytywne wyniki, bo jeśli tego nie będzie, to nie 
będzie tych żartów, tego uśmiechu.

Jesteś jednym z tych walących pięścią 
w stół? Wstrząsających drużyną?
Staram się, bo uważam, że to ważne. Ale my-
ślę, że każdy zawodnik powinien to robić. 
W trudnych momentach muszą pojawić się 
mocne słowa i najlepiej od każdego z członków 
drużyny. Taki wstrząs jest dobry, gdy idzie źle.

Ale ostatnio idzie dobrze. Dlaczego byliście 
tak niezadowoleni po Euro?
Nie byliśmy zadowoleni, bo skończyliśmy 
udział w  Euro na ćwierćfinale. To dobrze 
świadczy o ambicji tego zespołu. Uważaliśmy 
i nadal uważamy, że było nas stać na dużo 
więcej. Przecież w półfinale trafilibyśmy na 
Walię, a ona była do pokonania. W perspek-
tywie był finał!

Ale zewsząd mieliście sygnały, że zrobiliście 
bardzo dużo. Tymczasem wychodzicie do 
hali przylotów źli, smutni… Na siebie? Na 
cały świat? 
Gdybyśmy przegrali z  Portugalią 0:3, 0:4, 
przełknęlibyśmy to i zapomnielibyśmy. Ale 
zadecydowały detale, jeden karny, a to bardzo 
niewiele. Tak niewiele zabrakło, by dojść do 
półfinału. Stąd to zachowanie po Euro.

Co się stało, że tej drużynie zaczęło się 
udawać? Wyniki są dobre, w ostatnim 
czasie właściwie nie mieliście żadnego 
słabszego meczu.
Praca. To klucz do sukcesu. Dzięki niej można 
osiągnąć dobre wyniki. Ale też doświadcze-
nie z poprzednich spotkań. Zaprocentowało 
też zgranie. A będzie jeszcze lepiej, bo mamy 
dobre perspektywy. Uważam, że to nie będzie 
zespół jednoturniejowy, że będzie jedno Euro 
i koniec. To będzie zespół, który jest w stanie 
osiągnąć wiele i  walczyć o  najwyższe cele 
przez długie lata.

A Adam Nawałka? Jego rola?
Kluczowa. To ona naszkicował sposób pracy, 
taktykę. On jest autorem tego projektu. To naj-
ważniejsza osoba w zespole.

Tytan pracy? 
W każdym zawodzie trzeba się poświęcać pra-
cy, angażować dużo energii. Potem to wszyst-
ko procentuje.

Dużo mówi się o tym, że reprezentacja 
wkroczyła na odpowiednie tory, kiedy 
kapitanem został Lewandowski. Pojawiła 
się atmosfera, chęć walki, zgranie i wyniki.

W K A Ż DY M Z AWODZ I E 
T R Z EBA SI Ę P O ŚW I Ę C AĆ 
PR AC Y, A NGA ŻOWAĆ 
DUŻO E N ERGI I.  P O T E M T O 
WSZ YST KO PRO C E N T UJ E.
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I gramy w bardzo dobrych klubach. A jeśli piłkarze repre-
zentacji grają w dobrych klubach i uczą się od najlepszych, 
to musi się to przełożyć na reprezentację. Bo to w klubach 
jesteśmy szkoleni. Na zgrupowaniach kadry jest tak mało 
czasu, że niczego już nie poprawimy. 

Jaki cel przed eliminacjami MŚ?
Awans.

Dość konkretna odpowiedź. Ale też nie macie aż tak 
trudnych rywali. 
Wiesz, patrząc na to, co podczas Euro we Francji pokazały 

Na pewno Robert jest jednym z kluczowych zawodników 
tej drużyny i nie tylko. Gra w znakomitym klubie, jest jed-
nym z najlepszych napastników w Europie. Ale Kuba był 
równie dobrym kapitanem. Trener podjął taką, a nie inną 
decyzję i jak widać była ona słuszna, skoro efektem są wy-
niki. Znam zarówno Kubę, jak i Roberta bardzo dobrze, 
i wiem, że to świetni piłkarze i wspaniali ludzie.

Mam wrażenie, że mamy właśnie do czynienia ze 
złotym pokoleniem piłkarzy. Nie tylko drużyna, ale 
też poszczególni zawodnicy świetnie sprawdzają się 
w swoich klubach.
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dla restauracji Think Love Juices 
& Vegan Food (Francuska 14, 

Warsaw) oraz restauracji Miąższ 
(ul. Francuska 12a, Warszawa) za 

udostępnienie wnętrz na otrzeby 
sesji zdjęciowej i wywiadu.



na przykład Islandia albo Walia, można dojść 
do wniosku, że nie ma słabych zespołów w pił-
ce nożnej. Z każdym rywalem trzeba walczyć 
i wybiegać wynik.

Ale wy jesteście teraz topowymi 
piłkarzami, wartymi ogromne pieniądze. Ty 
30 milionów Euro, Arek Milik 32 mln euro. 
Zamieszanie wokół was jest ogromne.
Z  piłką nożną wiążą się ogromne pienią-
dze. Telewizje płacą ogromne sumy za pra-
wa transmisyjne. Stąd też te kwoty. Teraz 

akurat my jesteśmy na topie, ale każdy pol-
ski zawodnik powinien pracować na markę 
polskiego piłkarza tak, aby kluby z Europy 
nie bały się zapłacić za Polaka dobrych 
pieniędzy. Kiedyś przecież płaciły za Cze-
chów, Chorwatów czy Rosjan. Może teraz 
czas na nas. 

Rozmawiacie o tym na zgrupowaniach?
O wszystkim rozmawiamy, bo spędzamy ze 
sobą mnóstwo czasu…(śmiech).

Nie jesteście sobą zmęczeni po takim 
zgrupowaniu?
Jeśli atmosfera jest dobra, to i zmęczenie po-
jawia się późno. Dobrze się rozumiemy.

Uchodzisz w tej reprezentacji za dowcip-
nisia. Na Twitterze często dochodzi do 
zabawnej wymiany zdań ze Zbigniewem 
Bońkiem – legendą polskiej piłki. Pozwa-
lasz sobie!
Mimo różnicy wieku, to jest były piłkarz, 
czyli kumpel po fachu. Oczywiście legenda 
z ogromnymi sukcesami, ale ma dystans do 
siebie i potwierdza to na każdym kroku.

A Szczęsny?
Znamy się bardzo długo. Poznaliśmy się 
w wieku piętnastu lat. Kumplujemy się i to 
widać na pierwszy rzut oka.

Obserwuję piłkę od ładnych kilkunastu 
lat i widzę, że bardzo zmieniło się 
podejście piłkarzy do zawodu. Pojawiły 
się: profesjonalizm, dieta, odpowiednie 
prowadzenie się.
Jeśli chcesz dziś zaistnieć w futbolu, musisz 
to robić. To, w jaki sposób podchodzisz do 
piłki, jest kluczowe. Co jesz, ile śpisz… To jest 
paliwo, które cię napędza. Bez tego nie osią-
gniesz sukcesu. Myślę, że teraz spora rzesza 
piłkarzy zdaje sobie z tego sprawę.

Trzymasz się tych zasad? Masz taki reżim? 
Zero słodkości, zero imprez?
Po pewnym czasie staje się to czymś normal-
nym. Nie nazwałbym tego reżimem czy nawet 
dietą. Po prostu zdrowe odżywianie i odpo-
wiedni sen sprawiają mi przyjemność. A po-
tem to jest już nawyk, który zostaje.

A poza tym jesteś przedsiębiorstwem. 
Wokół ciebie jest mnóstwo ludzi dbających 
o twój wizerunek i sprawy sportowe.
Jeśli chcesz coś robić dobrze, to musisz za-
ufać ludziom. Oni zajmą się rzeczami, na 
których się znają. Ja umiem grać w  piłkę 
i to robię. Na tym powinni się skupić piłka-
rze czy w ogóle sportowcy. A o resztę niech 
dbają inni.

Przedstawiciele innych dyscyplin 
zazdroszczą wam i mówią, że jesteście 
rozpieszczani.
Każdy ma swoją opinię. Zdaję sobie sprawę, 
że gram w piłkę i jestem szczęściarzem. Pił-
ka daje mi ogromne możliwości, ale to nie 
jest łatwy chleb, zwłaszcza dojście na ten 
poziom. Gra w reprezentacji to także bardzo 
ciężka i długa droga. Uprawiam sport, który 
kocham i jeszcze dają mi za to pieniądze. Le-
piej być nie może.

Jaki jest cel twojej kariery?
Wymyślam sobie cele krótkoterminowe, ta-
kie jak najbliższy trening czy najbliższy mecz. 
Ale oczywiście jest też pośród nich awans na 
mistrzostwa świata z reprezentacją oraz zdo-
bycie Ligi Mistrzów z PSG. Jestem w klubie, 
który jest w  stanie powalczyć w  Lidze Mi-
strzów i daje mi możliwości rozwoju. A ja chcę 
stawać się coraz lepszym piłkarzem.

Nie żałujesz, że w PSG nie gra już Zlatan 
Ibrahimović?
Nie (śmiech). 

J E ŚL I C HC E SZ C O Ś ROBIĆ 
D OBR Z E , T O M USISZ 
Z AU FAĆ LU DZ IOM. ON I 
Z A J M Ą SI Ę R Z E CZ A M I, 
NA KT ÓRYC H SI Ę 
Z NA JĄ. JA U M I E M GR AĆ 
W PI Ł K Ę I  T O ROBI Ę. 
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There is only one language of football. It is hard to say if 
it is French or a Polish school. I have already spent too 
much time in France to be able to judge it objectively. Nev-
ertheless, first and foremost I am Polish and I am always 
emphasizing this.

Many young football players come back from 
abroad empty-handed. Many cannot withstand it 
psychologically; they are not able to make it in the 
football West.
Because this is not easy. There are definitely less players 
who reach this highest professional level than those who 
fail. Young football players are leaving and they are usual-
ly left alone in a foreign country, away from home, family 
and friends. Fortunately I saw this as a new adventure; 
I had a very optimistic attitude. I knew that I had to use this 
chance because the conditions I found in France were mag-
ical. It was heaven and earth when compared with Poland.

How did it happen that you went to Bordeaux?
The Polish under-sixteen representation for which I have 
played was playing a friendly match with France. There 
I was noticed by the representatives of Bordeaux. Later 
I had a very good agent, once an excellent football player 
Andrzej Szarmach. He helped me greatly during all those 
years spent in France. He took care of me when I was young.

From Bordeaux you crossed over to Remis and later to 
the Spanish Sevilla. What did Sevilla give you?
I have developed in a purely football way. Sevilla is in the 
first five of Spanish clubs and Spanish league is one of the 
best in the world. This was a very ambitious direction for 
me, because the league is very technical and this has also 
influenced my development. I worked very hard on this el-
ement because I wanted to become a better football player.

Is there no such belief in Spain that regardless of what 
you would do Barcelona and Real will still dominate?
On the contrary. This is additional motivation. Every time 
you play against Real or Barcelona you gain motivation. 
You are looking for a way to prove to them that you are 
able to beat them. But of course everyone is aware that to 
compete with these teams you have to present a very high 
level because they are the world class.

Two or three years ago I would have probably asked 
you how you felt about the match against Messi or 
Ronaldo but now it would be out of place. You are 
a top football player so this is not probably a great 
event for you.
I get great pleasure from playing football. This drives me, 
I have worked hard to get to this moment and so now, when 
I have the chance, I show that I am able to compete with 
such football players and, additionally, to win with them.

Some time ago all European television broadcasts were 
showing a part of a match in which you have stopped 
Messi with your intervention.
Such interventions happen often during a match. It was 
just a  coincidence that it was against Messi, a  unique 
football player. This is probably where such halo came 
from. But I am very calm about this.

ENGLISH 

IT DOES NOT GET BETTER THAN THIS

Before we started the interview he told me that he does not 
regret anything – not that at a young age he has left Poland and 
went to France, later moved to Spain and recently returned to 
Paris. This is good, for there is plenty behind him already, And 
even more ahead of him. Grzegorz Krychowiak.

What would happen if you had not left Arka Gdynia for 
Bordeaux at the age of sixteen? How would your career 
unravel? Sixteen years is both plenty and little.
It seems there is no point in wondering. I am happy that this 
has happened. I have met fantastic people, learned a new 
language. This is something unique, rare and incompara-
ble. Football players are lucky to have the opportunity of 
travelling around Europe or the world. They go to extraor-
dinary places, experience cultures of different countries.

Up to the age of sixteen you were raised in Poland. 
Later in France. Are you a football player shaped in 
a Polish or a French way?
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You won the European League with 
Sevilla. The finale was in Warsaw. Is this 
something special?
Definitely. The circumstances of this match, 
in front of my own audience, first final. This 
is why the taste of this victory was more dis-
tinct than the one with Liverpool.

Who is the coach Unai Emery for you? For 
some time now he is basically leading your 
career. He brought you to Paris; earlier you 
were his favourite in Sevilla.
I feel his trust. He has bet on me from my very 
first day in Sevilla. I like his way of working 
because he lives football. He focuses on it 
because apparently this is most important 
to him. And at the same time he inspires the 
players. He is full of passion and this is what 
I like about him.

Was he the main reason of your transfer 
to PSG?
I am not denying that this has helped great-
ly. Because it is important who is the coach. 
But my negotiations with PSG started much 
earlier than the information about Emery 
being hired in Paris emerged.

And the fact that it is France? Did it help? 
Because it is a return to the country in 
which you grew up.
The most important is the level presented by 
the football club which I am to choose. I am 
interested only in the football criteria. I do 
not take under consideration what city is it, 
although, of course, everyday life is signifi-
cant. It is important how we feel in the city 
that we live in. And Paris is one of the most 
beautiful cities in the world.

What do you want to achieve in PSG? 
Because it seems that French league is at 
hand’s reach. And now, with such team 
and such coach even Champions League?
That is right. This is a goal that is named in the 
club. But we need to remember that a success 
in the Champions League has to be reached 
through the national league. How you pres-
ent yourself on national matches later helps 
you benefit on an international arena. Poor 
performances in the league can later carry 
over poor performances onto the Champi-
ons League. You will not suddenly play better 
football in the Champions League. It does not 
work that way.

You are not the only Pole in the French 
league. There are also, for example, 
Maciek Rybus or Kamil Glik. With the 
latter ones club you have lost 1:3 a few 
weeks back. Hurtful?
Every failure hurts, but it is also another 

team. They say that when the centre plays 
the whole team plays, because the support is 
extremely important. It is a great responsi-
bility, but every player has his responsibility, 
even substitute players.

And how do you behave in the changing 
room? If it were not for Robert 
Lewandowski you would be captain.
This is a question that should be asked the 
coach (laughs). I like to joke, smile. I have 
a  positive attitude towards life. I  come to 
the national team rally and I can meet with 
friends. This is a big plus. But the priority is 
the game and its positive outcome, because 
if we fail there will be no jokes, no smile.

And are you one to slam your fist on the 
table? Shake the team?
I try to, because I think that this is import-
ant. But I think that every player should do 
this. During difficult moments there have to 
be strong words, ideally from every player 
on the team. Such impact is needed when 
everything is going downhill.

But recently everything is going well. Why 
were you so unhappy after the Euro?
We were unhappy because we have finished 
our participation in the Euro on the quar-
terfinal. This speaks well of the team’s am-
bition. We thought and we still think that we 
were capable of much more. We would have 
faced Wales in the semi-final and we were 
able to beat them. We had our eyes on the 
finale!

But you had signals from everywhere 
that you have achieved a lot. And you 
entered the arrivals halls angry, sad… At 
yourselves? At the world?
If we had lost with Portugal 0:3, 0:4, we 
would have swallowed it and forgotten. We 
missed it by a  hair, one penalty shot. We 
needed just a  tiny bit more to reach the 
semi-final. This is why we behaved in such 
a way after the Euro.

What happened that made this team start 
to succeed? Results are good, during the 
recent time you generally did not have 
a weaker match.
Work. This is the key to success. Thanks 
to this you can reach good results. But also 
experience from previous matches. Cooper-
ation worked to our advantage. And it will be 
even better because we have good perspec-
tives. I thing that this will not be a one-tour-
nament team, that there will be one Euro 
and that is it. This will be a team that can 
achieve a lot and fight for the highest goals 
for many years.

experience. We will use it in the future. You 
cannot cross off all the work during practic-
es due to one failure.

And what are you thinking when you play 
against such a football player as Galik? 
After all, he is your colleague from the 
representation…
Then I did not go out on the field because I was 
benched (laughs) but such matches are of 
course fun because of this Polish accent. But 
when you go out on the field you do not think 
about such things.

At first your work in the team was not 
looking very bright.
I entered a  large club with many fantastic 
football players which causes strong compe-
tition. PSG is an institution with great tradi-
tions. The coach said that I am to work and be 
patient and then I will get my chance. I think 
that this is pretty normal. He let me know 
that he will not bet on me at the beginning, 
even though we knew each other from the 
previous club. He knows what I can do and 
trusts me. But these are not reasons enough 
to put me in the first set.

Are you not worried about your future in 
PSG?
I have great faith in my abilities. I came here 
to play regularly and not to sit on the bench. 
I know that I am capable of this and I am not 
worried about anything.

Are you mentally strong?
I think yes. The fact that I did not play at the 
beginning of the season will not cause me 
worries that I will make a mistake and so on. 
It will not change me, I will not become milder 
and I will not tone down.

How do you see your role in the Polish 
representation? It seems that you are 
a very important chain in the team.
There are many players that form the strength 
of this team. Our trump is the collective and 
the whole team. Each player, and this was vis-
ible during the Euro, thinks in a similar way 
and this is why we are winning. If we start 
to think differently, play individually, worry 
only about ourselves then we will go back to 
the point where we were a year or a year and 
a half ago, when we were losing with losers. 
And now everything is going in the right di-
rection and we should continue this work.

But you are aware that you are a leading 
horse of the team? This is the basic 
strength.
I think that this is due to the position on the 
field. It is a central position, the heart of the 
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And Adam Nawałka? His role?
Key. He has sketched the way of work, the tactics. He is 
the author of this project. He is the most important per-
son on the team.

Work Titan?  
You have to sacrifice yourself in every profession, invest 
a lot of energy. Later it all pays off.

A lot is being said that the representation entered 
a right path once Lewandowski became captain. An 
atmosphere has appeared, a wish to fight, cooperation 
and results.
Definitely Robert is one of the key players of this team 
and more. He plays in a great club; he is one of the best 
attackers in Europe. But Kuba was an equally good cap-
tain. The coach made this and no other decision, and 
obviously it was a good one, since results are the effect. 
I know both Kuba and Robert very well, and I know that 
they are great football players and people.

I am under the impression that currently we are 
seeing a golden generation of football players. Not 
just the team but also individual players are doing 
great in their clubs.
And we are playing in very good clubs. And if the foot-
ball players of the representation are playing in good 
clubs and learning from the best, then it must carry over 
to the representation. Because we are trained in our 
clubs. On national representation rallies there is so little 
time that we will not correct anything.

What is the goal before the World Championships 
elimination?
Promotion.

A pretty specific answer. But you also do not have 
very strong rivals.
You know, looking at what have, for example, Island or 
Wales showed during the Euro in France you can reach 
a conclusion that there are no weak teams in football. 
With every rival you have to fight and run for your score.

But you are top players now, worth huge amounts of 
money. You – 30mln Euros, Arek Milik – 32mln Euros. 
The halo around you is enormous.
Football is tied with great money. Television stations 
pay great sums for the rights to transmissions. This is 
where the money comes from. Currently we are at the 
top, but every Polish player should work on the Polish 
players’ brand in such a way, that the European clubs 
will not be scared to pay good money for Poles. They 
used to pay for Czechs, Croats or Russians. Maybe it is 
our time now.

You talk about this at the rallies?
We talk about everything because we spent a lot of time 
with each other… (laughs)

Are you not tired of each other after such rallies?
If the atmosphere is good then the tiredness comes late. 
We understand each other well.

You look like the joker of the representation. On 
Twitter you often get into amusing discussions with 
Zbigniew Boniek – a legend of Polish football. You are 
being cheeky!
Despite the age difference he is a  former player so 
a  work colleague. Of course a  legend with great suc-
cess but he has distance to himself and shows it every 
chance he gets.

And Szczęsny?
We know each other for a very long time now. We met 
when we were fifteen years old. We are friends and this 
can be seen at a first glance.

I am watching football for few dozen years now and 
I can see that a lot has changed in the football players’ 
attitude towards this profession. Professionalism, diet, 
good behaviour have appeared.
If you want to make it in football you have to do this. 
How you approach football is crucial. What you are eat-
ing, how much you are sleeping… This is the petrol that 
drives you. Without this you will not succeed. I think 
that now a large group of football players is aware of this.

Do you uphold these rules? Do you have a regime? No 
sweets, no parties?
After a while it becomes something normal. I would not 
call it a regime or even a diet. Healthy eating and good 
sleep are simply giving me pleasure. And later they be-
come habits that stay.

And apart from this you are a business. There are 
many people around you who take care of your image 
and sport issues.
If you want to do something well you have to trust people. 
They will take care of things that they know how to do. 
I know how to play football and this is what I am doing. 
This is what football players and generally sportsmen 
should focus on. The rest can be taken care of by others.

And representatives of different disciplines are jealous 
of you and say that you are being spoiled.
Everyone has their own opinion. I am aware that I am 
playing football and that I am lucky. Football gives me 
great opportunities, but this is not easy bread, especial-
ly reaching this level. Playing for the representation is 
also a very hard and long road. I am playing a sport that 
I love and they are paying me for it. It does not get bet-
ter than this.

What is the goal of your career?
I  come up with short-term goals, ones for the closest 
training or match. But, of course, amongst them there 
is also a  promotion to the World Championships and 
reaching the Masters League with PSG. I am in a club 
that can fight in the Masters League and this gives me 
opportunities for development. And I want to become an 
even better football player.

Do you regret that Zlatan Ibrahimović is no longer 
playing in the PSG?
No (laughs). 
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TEKST Jakub Milszewski

II WOJNA ŚWIATOWA W POLSCE TO NIE TYLKO 
WESTERPLATTE I POWSTANIE WARSZAWSKIE. FI-
ZYCZNE POZOSTAŁOŚCI PO UMOCNIENIACH, PRZE-
WAŻNIE NIEMIECKICH, TO OKAZJA NA DOŚWIAD-
CZENIE HISTORII NA WŁASNE OCZY.

ŚLADAMI 

WOJNY

Ś L A D A M I  W O J N Y

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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orozsiewane po Polsce stare bunkry, schrony 
i  inne pozostałości wojskowych umocnień to 
gratka nie tylko dla amatorów podróży z dresz-

czykiem, ale także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się 
nieco więcej o naszej, nie tak znowu odległej, historii. 
Dodajmy także, że na odkrycie czekają również nie 
mniej fascynujące tajemnice niż ta dotycząca owia-
nego legendą złotego pociągu. Zapraszamy na krótką 
wycieczkę po najbardziej okazałych niemieckich kon-
strukcjach z czasów II wojny światowej, które dostępne 
są dla zwiedzających.

SCHRON W STĘPINIE-CIESZYNIE
W  1940 roku między wsiami Stępina i  Cieszyna na 
Podkarpaciu niespodziewanie pojawili się robotnicy. 
W ruch poszły łopaty, potem ciężki sprzęt. Mówiło się, 
że swoje prace rozpoczęła tu firma chemiczna Askania 
Werke z Berlina, ale cała inwestycja była podejrzanie do-
brze strzeżona. Nie bez powodu, bo po roku prac zamiast 
fabryki chemikaliów z ziemi wyrósł kompleks bunkrów. 
Potężny i przygotowany na najgorsze.

Organisation Todt, niemieckie konsorcjum, którego 
zadaniem było wybudowanie na terenie III Rzeszy obiek-
tów wojskowych, wykonało swoją robotę aż nadto dobrze. 
Kompleks w Stępinie-Cieszynie został nazwany Anlage 
Süd i został pomyślany jako jedna z głównych kwater sa-
mego Hitlera. Składał się z dwóch tuneli schronowych, 

P
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w których stacjonować mogły pociągi szta-
bowe führera. Jeden znajdował się w Strzy-
żowie. W sierpniu 1941 roku zawitał do niego 
pociąg Hitlera, noszący znamienną nazwę 
„Amerika”. Dowódca III Rzeszy przyjechał 
nim na spotkanie z  Mussolinim, które od-
było się w drugim schronie, na terenie Stępi-
ny. Ten schron miał 393 metry (nieco mniej 
niż bratnia konstrukcja w Strzyżowie), a gru-
bość jego ścian przekraczała dwa metry. Z ze-
wnątrz wygląda okazale, ale nie imponująco. 
Jego zaokrąglona kopuła miała uniemożliwić 
trafienie bombą lotniczą. Schron był także 
zabezpieczony przed atakiem chemicznym. 
Obu konstrukcjom towarzyszyły inne – ma-
gazyny, zaplecze techniczne, a nawet trawia-
ste lądowisko dla samolotów.

Nie sądźcie jednak, że Hitler lubił prze-
bywać w surowych warunkach. Na terenie 
kompleksu znajdowała się także drewniana 

Ś L A D A M I  W O J N Y

willa, którą zajmowali najwyżsi rangą. Willi 
już nie ma, ale schrony przetrwały. Co tu 
dużo mówić – niemiecka solidność jest zna-
na na całym świecie. Po wojnie część z nich 
pełniła rolę magazynów a nawet pieczarkar-
ni. Obecnie są udostępnione zwiedzającym.

SZTOLNIA ARADO 
W KAMIENNEJ GÓRZE
Kto by pomyślał, że sztolnia na Dolnym 
Śląsku stanie się areną niezwykłych ekspe-
rymentów. Wydrążone przez robotników 
przymusowych i  więźniów obozów kon-
centracyjnych podziemne korytarze i hale 
w  miejscowości Kamienna Góra zostały 
okrzyknięte mianem laboratorium Hitlera. 
Najlepiej zachowany obiekt, noszący nazwę 
Sztolnia Arado, był jednym z tych, które ob-
jęte były podczas II Wojny Światowej klau-
zulą najwyższej tajności.

Flugzeugwerke Arado to nazwa niemiec-
kiej fabryki produkującej samoloty, która 
wsławiła się jako jedna z pierwszych, której 
udało się zastosować napęd odrzutowy. Od 
nazwy firmy swoją nazwę wzięła udostęp-
niona obecnie zwiedzającym Sztolnia Arado 
– jej odwiedzenie bardzo polecamy, połączo-
ne jest bowiem z niesamowitą inscenizacją, 
o której na pewno będziecie opowiadać zna-
jomym. Sztolnia była podobno miejscem 
eksperymentów, jakie Arado prowadziła 
nad samolotem dalekiego zasięgu. Niemcy 
próbowali ponoć rozwinąć zapoczątkowany 
przez inżynierów Junkersa pomysł samolotu 
typu „latające skrzydło”, czyli pozbawionego 
wyodrębnionego korpusu (z której korzysta-
ją choćby niektóre współczesne samoloty 
niewykrywalne przez konwencjonalne rada-
ry). Sam kompleks kryje jednak dużo więcej 
tajemnic i eksponatów. Decydując się na po-
konanie trasy turystycznej „Projekt Arado. 
Zaginione laboratorium Hitlera” odkryjecie 
także między innymi części pocisku V-1 i ra-
kiety V-2, radaru i enigmy. Staniecie się czę-
ścią tajemnicy.

WILCZY SZANIEC
Jeśli chce się podbijać ZSRR, to trzeba mieć 
dobrze przygotowane miejsce, z którego moż-
na by wojskami dowodzić. I to najlepiej nie 
w Berlinie, a gdzieś bliżej frontu, wszak Hitler 
podczas II wojny światowej nie miał do dyspo-
zycji telefonów satelitarnych i szybkiego łą-
cza internetowego. Pobudowano więc Wilczy 
Szaniec.

O jego lokalizacji zdecydował ponoć Fritz 
Todt, od którego nazwiska swoją nazwę wzię-
ła odpowiedzialna za takie działania budowla-
ne Organisation Todt. Ponoć niepozorny dok-
tor lubił wypoczywać w gierłoskich lasach. 
Przyszło mu zresztą nawet zginąć w katastro-
fie lotniczej na terenie należącego do Wilcze-
go Szańca lotniska Kętrzyn Wilamowo. 

Kiedy w 1940 roku zaczęły się pierwsze 
prace budowlane, Hitlerowcy skorzystali ze 
sprawdzonej przykrywki – i tutaj posłużono 
się śpiewką o budowie kompleksu fabryczne-
go firmy chemicznej Askania. W ciągu roku 
powstała kwatera tymczasowa, która już 
była imponująca. W jej skład wchodziły bun-
kry, baraki, pomieszczenia dla wysokich 
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rangą funkcjonariuszy (w tym oczywiście dla samego 
führera) oraz całe niezbędne dla stałego funkcjonowania 
bazy zaplecze. Potem Wilczy Szaniec systematycznie 
rozbudowywano oraz usprawniano. Kompleks nigdy nie 
został dokończony – przebieg wojny zaskoczył pewnych 
siebie hitlerowców, którzy opuścili go ostatecznie w stycz-
niu 1945 roku, kiedy generał Hossbach bez wiedzy führe-
ra wydał rozkaz wycofania wojsk z Mazur. Sam Hitler, po 
spędzeniu w Wilczym Szańcu ponad 800 dni i kierowaniu 
stąd działaniami wojennymi, wyjechał z niego wcześniej, 
w listopadzie 1944 roku. Razem z nim z obiektu wywiezio-
no dokumentację i ważniejsze sprzęty. Wcześniej jednak, 
począwszy od 1941 roku spotykał się tutaj z najbliższymi 
współpracownikami, jak choćby Hansem Frankiem czy 
Josephem Goebbelsem i Erichem Kochem, a także sojusz-
nikami z innych państw, m.in. carem Bułgarii Borysem 
III, premierem rządu Vichy Pierrem Lavalem, duce Benito 
Mussolinim czy premierem Słowacji Jozefem Tiso. Tutaj 
mógł też zginąć, kiedy 20 lipca 1944 roku pułkownik Claus 
von Stauffenberg zdetonował podczas narady wojennej 
ładunek wybuchowy. W wyniku eksplozji zginęły cztery 
osoby, sam Hitler został jedynie lekko ranny. Za próbę 
zamachu von Stauffenberg został skazany na karę śmier-
ci. Baraku, w którym doszło do zamachu, dziś już nie ma. 
W jego miejscu wmurowano jednak pamiątkową tablicę.

Po II wojnie światowej część obiektów Wilczego Szań-
ca wysadzili Czerwonoarmiści. Po rozminowaniu terenu 
inne zabudowania posłużyły jako źródło budulca, a część 
zachowanych baraków przewieziono w całości do War-
szawy – służyły jako obiekty mieszkalne dla robotników 
budujących Pałac Kultury i Nauki, a następnie jako domy 
studenckie. Obecnie Wilczy Szaniec pełni rolę muzeum 
i jest udostępniony dla zwiedzających.

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY
Między 32 a 35 kilometrów – tyle mierzy Międzyrzecki 
Rejon Umocniony. Sprawia to, że do dziś jest to jedna z naj-
dłuższych podziemnych fortyfikacji na planecie. Gdyby 
Niemcom udało się zrealizować wszystkie założenia, MRU 
nie miałby sobie równych.

Prace nad stworzeniem Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego rozpoczęły się w 1934 roku. Trzymano je 
w tajemnicy, żeby nie wzbudzić oporu ze strony aliantów – 
jego budowa była wbrew traktatowi wersalskiemu. System 
umocnień miał chronić wschodnią granicę III Rzeszy i sta-
nowić ufortyfikowaną linię frontu. Działania rozpoczęto 
od wznoszenia lekkich schronów i prac hydrotechnicz-
nych – mostów, tam, jazów. Z czasem dodawano kolejne 
umocnienia. Docelowo wszystkie elementy miały być ze 
sobą połączone tunelem, dzięki czemu przemieszczanie 
się między punktami na froncie miało być bezpieczne 
i szybkie. Całość oparta była o 83 schrony uzupełnione 
bateriami pancernymi oraz schronami o zwiększonej od-
porności i kazamatami. 

Co ciekawe, budowę Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego wstrzymał rozkazem sam Adolf Hitler, który nie 
był zadowolony z postępów prac. Mimo wszystko obsadze-
nie istniejących fortyfikacji żołnierzami i wyposażenie 
ich w  nowoczesną broń uczyniło Międzyrzecki Rejon 
Umocniony bardzo potężnym. W trakcie wojny nie był 
jednak specjalnie przydatny, toteż jego część zamieniono 
na fabrykę, w której produkowano silniki do samolotów.

Dopiero w 1944 roku, kiedy Niemcom coraz gorzej 
wiodło się na froncie wschodnim, wrócono do pomysłu 
rozbudowania fortyfikacji. Odbywało się to jednak w at-
mosferze paniki. Na większość zaplanowanych działań 
zwyczajnie zabrakło czasu. Czerwonoarmiści zdobyli 
MRU pod koniec stycznia 1945 roku. Walki trwały trzy 
dni – wystarczająco długo, by opóźnić marsz Armii 
Czerwonej za Odrę i pozwolić Niemcom na utrzymanie 
pozycji na rzece.

Po wojnie Międzyrzecki Rejon Umocniony także nie 
miał szczęścia. Przechodził co rusz w nowe ręce i służył 
głównie jako źródło budulca oraz fantów dla szabrowni-
ków. Obecnie większość jego obiektów jest opuszczona. 
Można je zwiedzać z przewodnikiem, ale tylko od marca 
do listopada. A to dlatego, że podziemne zabudowania 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w końcu komuś 
się do czegoś przydały – zimują w nich nietoperze. Aby je 
chronić powołany został nawet Rezerwat Przyrody Nie-
toperek. Zimą dla zwiedzających otwarty jest zatem tylko 
jeden obiekt umocnień. 

ENGLISH 

TRACING THE WAR

The Second World War in Poland is not just the Westerplatte and 
the Warsaw Uprising. The remains of shelters, usually German 
ones, give us a chance to experience history with our own eyes.

Spread across Poland, old bunkers, shelters and other re-
mains of military fortifications are a treat not only for fans 
of thrilling trips, but also for those, who want to find out 
more about our, not that distant, history. Let us also add 
that there are mysteries waiting to be solved not less fasci-
nating than the one about the legendary golden train. We 
invite you for a short tour of the most impressive German 
constructions from the times of the Second World War 
that are available to tourists.

SHELTER IN STĘPINA-CIESZYNA
In 1940, between the villages Stępina and Cieszyna in Pod-
karpackie Province workers have unexpectedly appeared. 
Shovels started digging and later heavy machinery went to 
use. It was said that a chemical company Askania Werke 
from Berlin has begun works there, but the whole 

KO M P L E K S  N I G DY  N I E 
Z O S TA Ł  D O KO Ń C Z O N Y 
–  P R Z E B I E G  WO J N Y 
Z A S KO C Z Y Ł  P E W N YC H 
S I E B I E  H I T L E R OWC ÓW, 
K T Ó R Z Y  O P U Ś C I L I 
G O  O S TAT E C Z N I E 
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investment was surprisingly well guarded. 
Not without a reason, for after a year, instead 
of a chemical factory, a complex of bunkers 
has grown out of the ground. They were mas-
sive and prepared for the worst.

Organisation Todt, a German Syndicate, 
which was responsible for building military 
objects on the grounds of the Third Riche, 
performed its job too well. The complex in 
Stępina-Cieszyna was named Analge Süd and 
designed to be one of the main quarters of 
Hitler himself. It was composed of two shelter 
tunnels, in which Führer’s staff trains could 
station. One was in Strzyżów. In August 1941 
it was visited by Hitler’s train Amerika. The 
leader of the Third Riche rode it to the meet-
ing with Mussolini, which took place in the 
other shelter, on the grounds of Stępina. This 
shelter had 393m (a bit more than its sister 
construction in Strzyżów) and its walls were 
over two meters thick. From outside it looks 
grand but not impressive. Its round dome 
was made to prevent the shelter from get-
ting hit by an aircraft bomb. The shelter was 
also shielded from a chemical attack. Both 
constructions were accompanied by others 
– warehouses, technical facilities and even 
a grass airstrip for airplanes.

But do not think that Hitler liked to spend 
his time in harsh conditions. On the grounds 
of the complex there was also a wooden villa, 
which accommodated those of the highest 
ranks. The villa does not exist anymore but 

the shelters have lasted. What to say – the Ger-
man reliability is known around the world. 
After the war some of the shelters served as 
warehouses and even as a mushroom farm. 
Currently they are open to visitors.

ARADO ADIT IN 
KAMIENNA GÓRA
Who would have thought that an adit in Lower 
Silesia will become an arena of extraordinary 
experiments? Carved by forced labourers and 
concentration camp prisoners, underground 
hallways and halls in Kamienna Góra were 
named the Hitler’s Laboratory. The best kept 
object, called Arado Adit, was one of those 
under the highest security clause during the 
Second World War.

Flugzeugwerke Arado is the name of 
a German factory manufacturing airplanes, 
which gained fame as one of the first that man-
aged to use jet propulsion. From the name of 
the company it was called Arado Adit – we 
highly recommend visiting it, for it includes 
an amazing presentation about which you will 
be telling your friends without doubt. The adit 
was supposedly a place of experiments, which 
Arado was carrying out on long-rage aircrafts. 
It is rumoured that Germans were trying to 
develop the begun by Junkers’ engineers idea 
of a “flying wing” aircraft, meaning one with-
out an isolated corpus (which is used for ex-
ample in some modern aircrafts undetectable 
by conventional radars). The complex itself 

hides many more mysteries and exhibits. 
When deciding to follow the touristic route 
“Project Adaro. Hitler’s Lost Laboratory” you 
will also discover, amongst others, parts of V-1 
and V-2 rockets, radar and enigma. You will 
get in on the secret.

WOLF’S LAIR
If you want to conquer the USSR you need 
a well prepared place, from which you can 
lead the army. And preferably not in Ber-
lin, but somewhere closer to the front, for 
during the World War II Hitler could not 
use satellite phones or a high speed inter-
net connection. This is why the Wolf’s Lair 
was built.

It is said that Fritz Todt has decided on its 
localization, after whom Organisation Todt, 
which was responsible for such operations, 
was named. Supposedly this modest doctor 
liked to relax in the Gierłoż forests. He has 
actually died in an airplane crash on the 
grounds of the Kętrzyn Wilamowo airport, 
situated in the Wolf’s Lair.

When in 1940 the first building works 
have started the Nazis used a  tested cov-
er-up – again here the story of an Askania 
chemical factory complex was used. Within 
a year a temporary quarter was built, which 
was already impressive. It included bunkers, 
barracks, and rooms for high rank officers 
(including of course the Führer himself) as 
well as all necessary technical support for 
constant functioning of the base. Later the 
Wolf’s Lair was systematically expanded and 
improved. The complex was never finished 
– the course of war surprised confident Na-
zis, who have finally abounded it in January 
1945, when general Hossbach ordered the 
withdrawal of troops from Masuria without 
the Führer’s knowledge. Hitler himself, after 
spending over 800 days in Wolf’s Lair and 
leading military actions from there, left it ear-
lier, in November 1944. With him documents 
and more important objects were driven out 
from the complex. Yet earlier, starting from 
1941, he met here with his closest associates, 
like Hans Frank or Joseph Goebbels and Er-
ich Koch, as well as with allies from different 
countries, amongst others with the Bulgarian 
Tsar Boris III, prime minister of the Vichy gov-
ernment Pierre Laval, Duce Benito Mussolini 
or prime minister of Slovene Jozef Tiso. Here 
he could have also died, when on July the 20th 
1994 Colonel Claus von Stauffenberg has det-
onated an explosive during a war council. 
Four people have died due to the explosion, 
but Hitler was only mildly injured. For at-
tempted assassination von Stauffenberg was 
sentenced to death. The barrack in which the 
assassination took place does not longer ex-
ist. A memory plate stands on its spot.





After World War II part of the objects of the Wolf’s 
Liar was destroyed by the Red Army. After demining 
of the terrain other buildings served as a materials re-
source and part of the kept barracks were carried over in 
full to Warsaw – they have served as housing for workers 
building the Palace of Culture and Science and later as 
student homes. Currently the Wolf’s Liar serves as a mu-
seum and is open to visitors.

THE FESTUNGSFRONT 
ODER-WARTHE-BOGEN
Between the 32nd and 35th kilometres – this is the 
length of the Festungsfront Oder-Warthe-Bogen. This 
makes it one of the longest underground fortifications 
on the planet up to date. If the Nazis were to fulfil all their 
plans, the Ostwall would be unmatched.

The works on the Festungsfront Oder-Warthe-Bogen 
have begun in 1934. It was kept secret as not to cause pro-
test amongst the alliance – its construction was against 
the Treaty of Versailles. The strengthening system was 
to protect the Eastern border of the Third Reich and form 
a fortified line of front. The works started from building 
light shelters and hydro-technical works – bridges, dams 
and weirs. With time additional fortifications were added. 
In the end all elements were to be connected by a tunnel, 
which would make movement between the points on front 
safe and quick. It was all based in 83 shelters equipped 
with armoured batteries and shelters with increased 

armour and casemates. What is interesting is that the 
building of the Ostwall was stopped by an order given by 
Adolf Hitler himself, who was not satisfied with the works’ 
progress. Nevertheless, filling the existing fortifications 
with soldiers and equipping it with modern weapons 
made the Festungsfront Oder-Warthe-Bogen very power-
ful. Still, during the war it was not very useful, therefore 
a part of it was turned into a factory, in which aircraft en-
gines were manufactured.

It was only in 1944, when Germans were doing worse 
and worse on the East front that the idea of expanding 
the fortifications was revisited. It took place in an at-
mosphere of panic. There was simply not enough time 
to carry out most of the planned actions. The Red Army 
took Ostwall at the end of January, 1945. The fights last-
ed for three days – enough to delay the Red Army march 
across Odra River and allow the Germans to keep their 
position on the river.

After the war the Festungsfront Oder-Warthe-Bogen 
was also unlucky. It kept being passed between different 
hands and it served mostly as a building materials re-
source and treats for looters. Currently most of its objects 
are abandoned. They can be visited with a guide but only 
between March and November. And this is because the 
buildings of the Festungsfront Oder-Warthe-Bogen have 
finally proven useful to someone – bats stay there during 
the winters. Even a Nature Reserve Nietoperek was estab-
lished to protect them. Therefore during the winter only 
one strengthening object is open to visitors.  

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L4 2 – 4 3





olski Bałtyk kryje mnóstwo skarbów. 
Tragiczna historia II wojny światowej, 
która szczególnie dotknęła nasz re-

gion, idzie w parze z mnogością pamiątek 
wojennych spoczywających na dnie morza. 
Jest ich ponad sto, choć większość z nich 
pozostaje „niedostępna dla zwiedzających”. 
Jednak Urząd Morski w Gdyni we współpra-
cy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdań-
sku przygotował specjalną ofertę dla tych, 
którzy muzeum wolą zamienić na morskie 
głębiny. Powstał wykaz wraków oficjalnie 
udostępnionych dla podwodnej turystyki. 
A ta ma swoich  zwolenników – co roku na 
dno polskiego morza zapuszcza się ponad 6 
tysięcy płetwonurków.

Jeszcze w 2006 roku lista ta liczyła 20 
wraków dostępnych dla podwodnych tury-
stów. Obecnie jest ona dwa razy dłuższa. 
Organizowane są ekspedycje do 40 wraków 
z tzw. uproszczoną procedurą – na podsta-
wie „zgłoszenia wyjścia z portu na płetwo-
nurkowanie”. Wraz z popularyzacją „alter-
natywnego zwiedzania” eksperci obserwują 
też coraz większą troskę środowiska płetwo-
nurków o dobra kulturowe, jakimi są wraki. 
Dlatego Urząd Morski w Gdyni pracuje nad 
rejestrowaniem kolejnych obiektów. Także 
tych zatopionych na niewielkich głęboko-
ściach, dostępnych już dla płetwonurków 
z podstawowymi uprawnieniami.

Do uprawiania nurkowania wrakowego 
potrzebne są bowiem przynajmniej mini-
malne uprawnienia. Pierwszym stopniem 
jest tak zwany Open Water Diver. To oficjal-
ny stopień PADI (Professional Association 
of Diving Instructors – Profesjonalne Zrze-
szenie Instruktorów Nurkowania), który 
umożliwia nurkowanie do 18m na wodach 
otwartych. Na tej głębokości można już od-
naleźć bardzo interesujące wraki, na przy-
kład rosyjski ścigacz okrętów podwodnych, 
Groźny (11 m) czy Delfin – dawny trałowiec 
marynarki brytyjskiej, od 1948 roku pływa-
jący pod banderą Marynarki Wojennej RP, 
zatopiony w latach 50. (13 m). Trwające ty-
dzień szkolenie, uprawniające do zdobycia 
tego certyfikatu, to koszt około 1450 zł.

Do nurkowania na ok. 30-40 m potrzebny 
jest kolejny stopień, Advanced Open Water 
Diver (PADI), znany też jako Deep Diver. – Mó-
wimy tu nadal o nurkowaniu rekreacyjnym, to 
znaczy niewymagającym dekompresji – mówi 
Krzysztof Wnorowski z Centrum Nurkowe-
go Tryton w Gdańsku. Z takim certyfikatem 
możemy zanurkować do jednego z najciekaw-
szych obiektów w naszym morzu. Znajdujący 
się na 32 m Munin to niemiecki okręt wojenny 
przebudowany z trawlera rybackiego.

Ostatnim stopniem wtajemniczenia jest 
tak zwane nurkowanie trymiksowe – poni-
żej 40 m. Ale nie wszystko naraz.

TEKST Sylwia Gutowska / Źródło: Urząd Morski w Gdyni, Narodowe Muzeum 
Morskie w Gdańsku, Centrum Nurkowe Tryton, www.wrakibaltyku.pl
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JEŚLI ZNUDZIŁO WAM SIĘ PRZEMIERZANIE STARÓWEK I MUZEÓW, 
MOŻE TO ZNACZYĆ, ŻE POTRZEBUJECIE ZWIEDZAĆ NIECO BARDZIEJ 
ALTERNATYWNIE. NA PRZYKŁAD ODKRYĆ, CO SKRYWA MORZE BAŁTYCKIE. 
PRZEKONACIE SIĘ O TYM NA WŁASNE OCZY DZIĘKI NURKOWANIU 
WRAKOWEMU, NA KTÓRE SEZON JESZCZE TRWA. MAMY TEŻ COŚ RÓWNIE 
EKSCYTUJĄCEGO DLA TYCH, KTÓRZY WOLĄ SIĘ NIE ZMOCZYĆ.

ZWIEDZANIE 
BARDZO 
ALTERNATYWNE



experts, with the popularisation of the ‘alternative sight-
seeing’, divers care more about our cultural heritage, in 
this case – the wrecks. Therefore, the Maritime Office in 
Gdynia is working on the registration of more objects. 
Also the ones at shallow depths, accessible to divers with 
basic diving certification.

To go wreck diving, divers are obliged to have at least 
the basic certification. The entry-level certification is 
Open Water Diver. It is used by PADI (Professional As-
sociation of Diving Instructors) and allows a  diver to 
dive in open water to 18 metres. Some really interesting 
wrecks can be found at this depth, for example, a Rus-
sian submarine chaser, Groźny (11 m) or Delfin (13 m) 
– a minesweeper of the British Navy, sailing under the 
flag of the Polish Navy from 1948, sunk in the 1950s. To 
obtain the certificate, one must complete a one-week 
training course which costs about PLN 1450.

To be allowed to dive at about 30–40 metres, the next 
level is required – Advanced Open Water Diver (PADI), 
also known as Deep Diver. ‘It's still about recreation-
al diving, which doesn't involve decompression,’ says 
Krzysztof Wnorowski from Diving Centre Tryton in 
Gdańsk. With such a certification, we may dive in one 
of the most interesting objects in our sea. Munin, locat-
ed at the depth of 32 m, is a German warship converted 
from a fishing trawler.

The last level of expertise is trimix diving – below 40 
m. But take your time.

‘Is diving an extreme sport?’
‘I wouldn't call it a sport. There's little effort in it, 

it's more about discovering new spaces,’ says Krzysztof 
Wnorowski.

The most desired objects are the ones sunk at the 
greatest depths, which require more experience. 
A troopship Franken (70 m) is such a challenge. Put into 
operation in 1943, the ship was used to provide cruisers 
with fuel, ammunition and food. It was bombed in 1945. 
There are also fascinating wrecks covered by the div-
ing ban. They include MS Wilhelm Gustloff, a former 
flag passenger ship of the Nazi leisure organisation 
KdF, incorporated into the Kriegsmarine, sunk in trag-
ic circumstances.

There is one more attraction – on land, for a change – 
for the fans of forgotten stories. It's the Cultural Park in 
Rzucewo near Puck. Since the 19th century, it has been 
an important archaeological port of the Baltic Sea. In 
1894, traces of prehistoric fishing settlement from the 
late Stone Age were discovered there. Today, tourists 
visiting the park can see how primeval inhabitants of the 
Puck Bay and its neighbourhood lived, see real everyday 
objects from these times as well as a reconstruction of 
the settlements. 

Do you still think that history is boring?  

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

– Czy nurkowanie to sport ekstremalny?
– Ja bym tego nie nazwał sportem. Niewiele jest 

w tym aktywności, to raczej odkrywanie nowych prze-
strzeni – odpowiada Krzysztof Wnorowski.

Najbardziej pożądanymi obiektami są oczywiście te 
zatopione najgłębiej, wymagające większego doświad-
czenia. Takim wyzwaniem jest transportowiec Franken 
(70m). Oddany do użytku w  1943 roku, przeznaczony 
był do zaopatrywania krążowników w paliwo, amunicję 
i żywność. Zbombardowany w 1945 roku. Są też fascy-
nujące wraki objęte zakazem nurkowania. Do takich 
należy MS Wilhelm Gustloff, dawny flagowy wyciecz-
kowiec nazistowskiej organizacji turystycznej KdF, 
włączony do Kriegsmarine, zatopiony w tragicznych 
okolicznościach.

Dla miłośników zapomnianych historii jest jeszcze 
jedna atrakcja – tym razem naziemna. To Park Kultu-
rowy Rzucewo koło Pucka. Miejsce to już od XIX wieku 
jest ważną przystanią archeologiczną związaną z pol-
skim Bałtykiem. W 1894 roku odkryto tu ślady prehi-
storycznej osady rybackiej z  późnej epoki kamienia. 
W dzisiejszym Parku można zobaczyć, jak żyli pradaw-
ni mieszkańcy ziem Zatoki Puckiej i okolic, obejrzeć 
prawdziwe przedmioty codziennego użytku i  rekon-
strukcję osad. 

Nadal sądzicie, że historia jest nudna?  

ENGLISH

VERY ALTERNATIVE SIGHTSEEING

If you’re fed up with wandering in old towns and museums, 
perhaps you need a bit more alternative sightseeing. For 
example, to discover the secrets of the Baltic Sea. Wreck diving, 
which is still in season, gives you a chance to see for yourself. 
We also have an option for those who don't want to get wet.

There's plenty of treasure in the Baltic Sea. Tragic events 
of the Second World War, which affected our region bad-
ly, left us with multitude of war ‘souvenirs’ lying at the 
bottom of the sea. There are over a hundred wrecks, 
most of them remain ‘inaccessible to tourists’ though. 
However, the Maritime Office in Gdynia in cooperation 
with the National Maritime Museum in Gdańsk pre-
pared a special offer for those who prefer the deep sea 
to museums. A list of wrecks officially accessible to un-
derwater tourism was compiled. This type of tourism 
is quite popular – every year, over 6 thousand divers go 
underwater in Poland.

In 2006, there were only 20 wrecks accessible to un-
derwater tourists on the list. Now, the list is twice as long. 
Expeditions to 40 wrecks following a simplified proce-
dure are organised – divers are only obliged to report 
leaving the port for the purpose of diving. According to 

T R AG I C Z N A  H I S T O R I A  I I  WO J N Y  Ś W I AT OW E J, 
K T Ó R A  S Z C Z E G Ó L N I E  D O T K N Ę Ł A  N A S Z  R E G I O N , 
I D Z I E  W   PA R Z E  Z   M N O G O Ś C I Ą  PA M I ĄT E K 
WO J E N N YC H  S P O C Z Y WA JĄC YC H  N A  D N I E  M O R Z A .



ochodzą z  Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
ale także z Chin, Indii czy Arabii Sau-
dyjskiej. Nie brakuje też przyjezdnych 

ze Szwecji, Hiszpanii, a nawet Stanów Zjed-
noczonych czy Kanady. Mówiąc krótko – na 
studia do Gdańska wybrali się ludzie z prak-
tycznie każdego zakątka świata. Każdy z nich 
miał inną, własną motywację. Wszyscy jed-
nak musieli w jakiś sposób podzielić zainte-
resowanie Trójmiastem, skoro zdecydowali 
się najbliższe kilka lat życia (a może i więcej) 
spędzić właśnie tutaj.

Gdańsk przez wieki był miastem wielu 
kultur. Co cieszy przede wszystkim – wie-
lu młodych ludzi przyjeżdża tutaj dlatego, 
że postrzegają miasto jako miejsce, w któ-
rym mogą żyć, bawić się i pracować nie tylko 
w czasie studiów, ale także potem.

Łatwość ułożenia sobie tutaj życia doce-
niają przybysze zza wschodniej granicy. Nie 
brakuje w Gdańsku studentów i absolwen-
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G D A Ń S K

STUDIA OTWARTE 
NA ŚWIAT

tów, którzy w  swoich krajach nie mogliby 
kontynuować edukacji z powodów politycz-
nych lub przez działania wojenne. Jeszcze 
innym po prostu podoba się klimat Trójmia-
sta. Wielu studentów z Europejskich krajów 
pojawia się w  Polsce i  Gdańsku w  ramach 
wymian studenckich, projektu Erasmus oraz 
projektów wolontaryjnych. Zakochują się 
w naszym kraju, nawiązują znajomości i po-
stanawiają wrócić tu na dłużej lub nawet na 
stałe po zakończeniu projektu.

W ilości zagranicznych studentów przo-
duje Gdański Uniwersytet Medyczny. Pośród 
żaków znajduje się sporo Hindusów – w In-
diach bycie lekarzem to zawód prestiżowy, 
cenione są ponadto europejskie dyplomy 
i certyfikaty. Uniwersytet uruchomił nawet 
anglojęzyczne studia otwarte na Wydziale 
Lekarskim dla chętnych z  całego świata. 
Studenci z krajów bliższych nam kulturowo, 
jak choćby zza naszej wschodniej granicy, 

80 TYSIĘCY OSÓB TO POKAŹNY TŁUM. TYLU WŁAŚNIE MŁODYCH 
LUDZI WYBRAŁO STUDIA WYŻSZE W GDAŃSKU. Z ROKU 
NA ROK CORAZ WIĘCEJ Z NICH POCHODZI Z ZAGRANICY.

łatwo radzą sobie jednak z  polszczyzną, 
więc wybierają również kierunki nauczane 
w naszym języku. Inni zaś korzystają z do-
datkowych lekcji języka polskiego, by móc 
szybciej przyswajać wiedzę przekazywaną 
na zajęciach. 

W sukurs przyszedł im gdański magistrat. 
W ramach projektu „Study In Gdańsk” orga-
nizowane są wycieczki po mieście z  lokal-
nym przewodnikiem. Dzięki temu zagranicz-
ni studenci zaczynają postrzegać Gdańsk nie 
jako obce otoczenie, a jako znajomą i przyja-
zną metropolię. Gdański urząd wydał także 
w  ramach projektu samouczek do nauki 
języka polskiego dla obcokrajowców. Poza 
podstawowymi zwrotami studenci znajdą 
w nim także informacje na temat miasta.

Młodych ludzi z  innych krajów starają 
się przyciągać same uczelnie. Z  roku na 
rok mogą się poszczycić coraz większymi 
sukcesami na tym polu. Każdy nowy żak 
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STUDIES OPEN TO THE WORLD

80 000 people is a large crowd. This is how many 
young people have chosen higher education in 
Gdańsk. Year after year more and more of them are 
coming from abroad.

They come from Ukraine, Belarus, Russia, 
but also from China, India or Saudi Arabia. 
There are also plenty of students from Swe-
den, Spain and even the United States of 
America or Canada. To put it shortly – people 
from practically every part of the world have 
chosen to study in Tricity. Every one of them 
has a  different, individual motivation. But 
they all have to share an interest in Tricity, 
since they have decided to spend the next few 
years (or even longer) of their life right here.

For centuries Gdańsk was a  multi-cul-
tural city. What makes it great is that many 
young people come here because they see 
the city as a place, in which they can live, play 
and work not only during, but also after fin-
ishing their studies.

The simplicity of making a life here is ap-
preciated by those coming from across the 
eastern border. There is no lack of students 
in Gdańsk, who would not be able to contin-
ue their education in their home countries 
due to political reasons or wars. Others sim-
ply like the atmosphere of Tricity. Many Eu-
ropean students appear in Gdańsk as part 
of student exchange programmes, such as 
Erasmus or volunteer programmes. They 
fall in love with our country, make con-
nections and decide to come back here for 
longer, or even forever, after finishing the 
project.

The rank of numbers of foreign students 
is led by the Gdańsk Medical University. 
Amongst abecedarians there are many that 
are Hindu – in India a medical profession is 
prestigious, while European diplomas and 
certificates are highly valued. The university 
has even opened studies in the English lan-
guage on the Doctors Department for appli-
cants from around the world. Students com-
ing from countries that are culturally closer 
to ours, like from those across our eastern 
border, find the Polish language easy, so they 
also chose courses taught in our language. 

S T U D I A  O T W A R T E  N A  Ś W I A T

niesie za sobą dobre słowo o Polsce do swo-
jego kraju. Nasze uczelnie są coraz lepiej 
przygotowane do pracy z  obcokrajowca-
mi. W ostatnich latach wiele się zmieniło, 
poczynając od znacznego rozwinięcia za-
plecza technologicznego, skończywszy na 
coraz młodszej kadrze doktorantów, bar-
dzo często z  doświadczeniem naukowym 
wywiezionym z  innych zagranicznych in-
stytutów, którzy szybko znajdują wspólny 
język ze studentami zza granicy. Uczelnie 
aktywnie współpracują także z zagranicz-
nymi instytucjami edukacyjnymi. Bardzo 
atrakcyjnym kierunkiem okazały się być... 
Chiny. Zarówno Uniwersytet Gdański, jak 
i Akademia Muzyczna, utrzymują kontakty 
w państwie środka. Efektem tego są choćby 
tournée studentów Akademii Muzycznej 
po Chinach czy otwarcie na trzech chiń-
skich uniwersytetach filologii polskiej pod 
patronatem UG. Ale tym samym Polska 
jest coraz popularniejsza wśród chińskich 
żaków. Zarówno Akademia Muzyczna, jak 
i  Uniwersytet Gdański mogą się poszczy-
cić już dość pokaźną listą studentów oraz 
absolwentów. Wpływa to pozytywnie także 
na polskich studentów, którzy mogą na-
brać doświadczenia w pracy w międzyna-
rodowej grupie.

O  studentów obcokrajowców dba tak-
że trójmiejski... biznes. Dla coraz większej 
grupy międzynarodowych firm, które lo-
kują swoje oddziały nad Bałtykiem, zagra-
niczni studenci to ciekawi przyszli pracow-
nicy. Trudno jest bowiem znaleźć pośród 
Polaków odpowiednio dużą grupę osób, 
które będą płynnie posługiwały się choćby 
językiem chińskim czy fińskim, by móc 
reprezentować firmę w rozmowach z klien-
tami z tych krajów. Dobre perspektywy dla 
biznesu przyciągają także młodych ludzi 
z  zachodniej Europy, a  także z  Ameryki 
Północnej. Nie brakuje także innych ini-
cjatyw, które pomagają w odnalezieniu się 
w rzeczywistości po zakończeniu studiów, jak 
choćby liczne targi pracy, w tym dla branży 
IT, np. Future3. Ta gałąź przemysłu jest jed-
nym z najżywiej rozwijających się sektorów 
w Gdańsku. Tym samym kierunki związa-
nych z  nią studiów cieszą się niesłabnącą 
popularnością – również pośród młodzieży 
zza granicy – od lat. 

N A  S T U D I A  D O  G DA Ń S K A 
W Y B R A L I  S I Ę  L U D Z I E 
Z   P R A K T YC Z N I E  K A Ż D E G O 
Z A K ĄT K A  Ś W I ATA .

Others take advantage of additional Polish 
language lessons to be able to acquire the 
taught material faster.

Gdańsk magistrate has succoured them 
in this. As part of the “Study In Gdańsk” proj-
ect city sight-seeing tours with a guide are or-
ganized. Thanks to this students from abroad 
start to see Gdańsk not as a foreign place, 
but as a known and friendly metropolis. The 
Gdańsk office has also issued a self-teaching 
Polish for foreigners textbook as part of the 
project. In addition to basic phrases students 
will also find there information about the city.

Universities themselves try to attract 
young people from different countries. Year 
after year they can pride themselves in bigger 
success on this field. Every new abecedari-
an carries a good word about Poland back to 
his country. Our universities are more and 
more prepared to work with foreigners. 

A lot has changed in the last years, starting 
from technological background and finishing 
on the youngest PhD alumni, often with aca-
demic experience gained at foreign institutes, 
who often find a common language with stu-
dents from abroad. Universities are also in co-
operation with foreign education institutions. 
A very interesting direction turned out to be… 
China. Both the Gdańsk University and the 
Musical Academy have contacts in this Asian 
country. We see the effects in tours of Musical 
Academy’s students around China or in the 
opening of Polish philology courses at three 
Chinese universities under the patronage of 
Gdańsk University. At the same time Poland 
is more and more popular amongst the Chi-
nese abecedarians. Both the Music Academy 
and Gdańsk University can pride themselves 
in having a pretty impressive list of students 
and graduates. This also positively influences 
Polish students, who can gain experience in 
working in international groups.

Foreign students are also taken care of by… 
Tricity business. For a constantly growing group 
of international companies that locate their 
branches on the Baltic shore foreign students 
are interesting future employees. It is hard to 
find a large enough group of people among the 
Poles who would speak fluent enough Chinese 
or Finish to be able to represent the company in 
negotiations with clients from these countries. 
Good business perspectives are also drawing 
in young people from Western Europe as well 
as North America. There is also no lack of other 
initiatives that help to find yourself in the reality 
after graduation, such as numerous work fairs, 
including those for the IT field, for example: Fu-
ture3. This industry branch is one of the fastest 
developing sectors in Gdańsk. Therefore uni-
versity courses connected with it are not los-
ing popularity – also amongst the youth from 
abroad – for years now. 



enia. Mam interesy w Afryce. Staram 
się załatwić wszystko sprawnie, żeby 
jak najszybciej znaleźć się na plaży. 

Mombasa – trochę współczesnych budyn-
ków, jakieś pozostałości po koloniach i dużo 
innych dziwnych budyneczków, urbani-
styczny bałagan. Czuję się nieswojo, kiedy 
wyjeżdżam z miasta i widzę wielkie reklamy 
najnowszych telefonów komórkowych, a pod 
nimi chatki sklecone z czego popadnie, ogro-
dzenia, za którymi nic nie stoi, małe sklepy 
z kratami w oknach, bosych ludzi wędrują-
cych poboczem albo siedzących na plastiko-
wych skrzynkach, wpatrzonych w dal błęd-
nym wzrokiem.

Przeprawiamy się przez rzekę promem. 
Kierowca busa ostrzega, żeby nie wychodzić 
na zewnątrz i nie otwierać okien. Coś może 
się wydarzyć. Ale co, pytam. Nie odpowiada. 
Wiadomo. Co chwila ktoś puka w nasze brud-
ne okna, proponując ciosane kokosy ze słom-
ką albo torebki z orzechami. 

W  końcu jesteśmy na drugim brzegu. 
Uchylam okno, wpada przyjemny, gorący 
wiatr. Krajobraz dziki, jakby postindustrial-
ny. Smutek tropików – coś w tym jest. Wzdłuż 
drogi toczy się życie. Kolorowe rzeczy wysta-
wione na straganach ocienionych szmatami, 
hotele i domy, które wyglądają na opuszczo-
ne. Ciekawi mnie wszystko. Podnieca mnie 
zapadająca ciemność. Tutaj jest ona o wiele 

mess. I feel uncomfortable when I leave the 
city and see huge billboards with the state-of-
the-art mobile phones, under which there are 
huts made of random stuff, fences with noth-
ing behind them, small shops with bars in the 
windows, barefoot people walking on the way-
side or sitting on plastic boxes, looking blindly 
at the distance.

We cross the river on a ferry. A bus driver 
warns us not to go outside nor open the win-
dows. Something may happen. But what, 
I ask. He doesn’t answer. It’s obvious. All the 
time, people are knocking on our dirty win-
dows, offering carved coconuts with straws or 
bags with nuts. 

At last, we are on the other side of the 
river. I crack the window open and I can feel 
pleasant hot wind. A wild landscape, a kind of 
post-industrial one. Sadness of the tropics – 
there’s something in it. I feel excited about the 
descending darkness. It’s far more dangerous 
here than it’s in Europe. And perilously attrac-
tive. But I head for an expensive resort. An ad-
venture will pass me by, I won’t get to know 
Kenya because I’ve chosen comfort and a Eu-
ropean standard. Now I regret that.

We reach the hotel. What a change! We 
go through a huge gate. The porter is armed. 
A sudden explosion of greenery, the scent of 
flowers, little waterfalls, a small pond with frogs 
croaking. A spacious hall with a stony floor, the 
staff dressed in livery. And these women. Beau-
tiful. Their smiles are pure magic. I know how 
terrible it sounds. But I’m not a sexist; I just no-
tice subtle flirting and abashment in their eyes, 
which abashes me and makes me see them as 
wonders, perhaps even as deities. 

I get a key to the bungalow No 157. I cross 
the garden with a boy dragging my suitcase. 
I pass baobabs. Cicadas are flying in the hot 
air. It’s an old resort with a colonial tradition. 
Attentiveness of the staff will be wearing. 
I prefer insolent waiters from Italy, France 
and Greece. I won’t be able to rest laying on 
a closed beach, with a soft towel under my 
head, shaded with palm leaves… Brutal life 
goes on a few metres away. We can only see 
its chips from here. White old women holding 
their black young lovers by hands are walking 
on the beach. Sex-tourism. A paradise. The 
only thing that comes to my mind is: we, white 
people, have organised the world all wrong. 
That’s why it’s slipping through our fingers. Vi-
olence begets violence. It’s nothing new. The 
beauty of Kenya and its inhabitants is stun-
ning. Unfortunately, the sense of guilt which 
sweeps over me in this golden light, with the 
sound of waves of the Indian Ocean, while 
I’m drinking Kenyan white wine, doesn’t let 
me unwind. ‘Hakuna matata!’ a young waiter 
says and winks at me, grinning. Well. ‘You’re 
right, man,’ I answer with a smile. 
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Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została zaangażowana 
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrz e Nowym K. 
Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
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groźniejsza niż w Europie. I niebezpiecznie 
pociągająca. Ale ja zmierzam do drogiego ku-
rortu. Przygoda mnie ominie, nie poznam tej 
Kenii, bo wybrałem wygodę i europejski stan-
dard. Teraz żałuję.

Dojeżdżamy do hotelu. Co za zmiana! 
Wjeżdżamy przez wielką bramę. Portier jest 
uzbrojony. Nagle bucha zieleń, zapach kwia-
tów, małe wodospady, oczka wodne, w któ-
rych kumkają żaby. Wielki hol z kamienną 
podłogą, obsługa w liberii. I te kobiety. Pięk-
ne. Ich uśmiechy to magia. Wiem, jak to 
okropnie brzmi. Ale nie jestem seksistą, po 
prostu zauważam w ich oczach rodzaj łagod-
nego flirtu i jednocześnie zawstydzenia, które 
mnie onieśmiela i każe patrzeć na nie jak na 
zjawiska, może nawet bóstwa. 

Dostaję klucz do bungalowu nr 157. Idzie-
my przez ogród z  bojem ciągnącym moją 
walizkę. Mijamy baobaby. Cykady tną gorą-
ce powietrze. To stary resort z kolonialnymi 
nawykami. Będzie mnie męczyła usłużność 
obsługi. Wolę jednak bezczelnych kelnerów 
z Włoch, Francji i Grecji. Nie będę mógł od-
począć leżąc na wydzielonej plaży z mięk-
kim ręcznikiem pod głową, ocieniony dasz-
kiem z liści palmy… Parę metrów dalej toczy 
się brutalne życie. Stąd widzimy tylko jego 
odpryski. Plażę przemierzają białe, stare 
kobiety trzymające za rękę swoich młodych 
czarnych kochanków. Seksturystyka. Raj. 
Przychodzi mi do głowy tylko jedna refleksja: 
my, biali ludzie, źle urządziliśmy ten świat. 
Dlatego wymyka nam się z rąk. Przemoc ro-
dzi przemoc. Nic odkrywczego. Piękno Kenii 
i jej mieszkańców jest porażające. Niestety po-
czucie winy, jakie mnie dopada w tym złotym 
świetle, przy szumie fal Oceanu Indyjskiego, 
kiedy piję kenijskie białe wino, nie pozwala mi 
odpłynąć. „Hakuna matata!” – rzuca w moją 
stronę młody kelner i puszcza mi oko, szcze-
rząc zęby w uśmiechu. Hm. Masz rację, bracie 
– odpowiadam uśmiechem. 

ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 9

Kenya. I have business to do in Africa. I try 
to settle all matters fast to get to the beach as 
soon as possible. Mombasa – some modern 
buildings, some relics of the colonial times 
and a lot of other strange buildings, urban 

MAM NA IMIĘ 
GEORGE ODC. 9





 1970 roku ukazał się pierwszy so-
lowy album Claptona. Nazywał się 
po prostu „Eric Clapton”. Jedynym 

większym hitem z tej płyty okazała się pio-
senka „After Midnight”, napisana przez J.J. 
Cale'a, który nagrał ją zresztą w 1966 roku. 
Dopiero wersja Claptona sprawiła, że karie-
ra starszego kolegi ruszyła z  kopyta, choć 
trzeba przyznać, że wrodzona skromność 
nie pozwalała jemu samemu popychać jej do 
przodu. Cale raczej stał ością w gardle swojej 
karierze. Kiedy znajomi zachęcili go, żeby na 
fali popularności claptonowej wersji „After 
Midnight” zabrał się za nagranie własnego 
materiału, posłuchał tych rad bez większego 
zapału. W 1972 roku ukazał się album „Natu-
rally” – pierwszy solowy album długogrający 
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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.

KTO WIE, CZY POZNALIBYŚMY MARKA KNOPFLERA I ERICA 
CLAPTONA TAKIMI, JAKIMI ICH ZNAMY, GDYBY NIE LUBUJĄCY 
SIĘ W UKRYWANIU W CIENIU J.J. CALE. KTO WIE, CZY 
POZNALIBYŚMY J.J. CALE'A, GDYBY NIE ERIC CLAPTON.

      LUZ 
BLUES

Cale'a (choć single wydawał regularnie od 
1958). Wytwórnia nie miała z Calem łatwo. 
Najpierw nie zgodził się na to, żeby umieścić 
na okładce płyty swoje zdjęcie, a przecież tra-
dycja wydawnicza nakazywała pokazać się 
słuchaczom. Ale Cale uparł się, by okładkę 
zdobił obrazek przedstawiający szopa z laską 
i melonikiem. Odmówił także wzięcia udzia-
łu w popularnym telewizyjnym muzycznym 
show, które mogło sprawić, że momentalnie 
stałby się gwiazdą. Nie chciał jednak wystę-
pować z playbacku. 

W końcu jednak zdobył sobie umiarko-
waną popularność u słuchaczy. Inni muzycy 
bluesowi pokochali go jednak miłością, jaką 
darzy się tylko idoli. Jego piosenki wykony-
wali Clapton (panowie zostali przyjaciółmi 
i wspólnie nagrali kilka dobrych rzeczy), Ly-
nyrd Skynyrd, Johnny Cash, Carlos Santa-
na. Do inspiracji Calem przyznają się Mark 
Knopfler, Neil Young, Tom Petty i wielu in-
nych. Co takiego jest w jego muzyce?

Luz.
Kiedy Cale zabierał się za nagranie pierw-

szego solowego albumu, postanowił pozostać 
ze swoją gitarą nieco za bitem. W ten sposób 



asm. In 1972, an album entitled ‘Naturally’ came out – it 
was the first solo long-playing album of Cale (although 
he had released singles regularly since 1958). The studio 
had a hard time with Cale. First, he didn't agree to show 
his photo on the cover, and the tradition was to present 
oneself to the public. But no. Cale insisted on having 
a picture of a raccoon with a walking stick and a bowler 
hat on the cover. He also refused to take part in a popular 
TV show, which could make him a start immediately. But 
he didn't want to lip-sync. 

In the end, he won moderate popularity with the 
public. Other blues musicians, however, loved him as 
one loves an idol. His songs were performed by Clapton 
(Clapton and Cale became friends and recorded a few 
good songs together), Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash 
and Carlos Santana. Mark Knopfler, Neil Young, Tom 
Petty and many more admit they were inspired by Cale. 
What's so special about his music?

Ease.
When Cale got down to record his first solo album, he 

decided to stay a little behind the beat with his guitar. As 
a result, he managed to create the easiest guitar music 
that has ever existed. ‘I didn't come up with that idea. 
Someone called me easy to boost sales, and it worked. 
But I didn't plan it. I just wanted to avoid work. I've never 
regarded music as work,’ he admitted after some years.

J.J. Cale recorded 14 solo albums, and each of them 
is great in its own way. They include many hits which – 
what's interesting – we’re more likely to know in other 
versions (who doesn't know Clapton's version of ‘Co-
caine’?). What I appreciate the most is the album re-
leased by Cale in February, 1981, which doesn't include 
many hits. But there are ten great songs.

On the cover of ‘Shades’, traditionally, there are no 
Cale's photos. There is only a man's silhouette with a hat 
and a guitar. When I press ‘play’, sounds of the lead gui-
tar come from the speakers; one can draw a straight line 
from this melody to Knopfler and Santana. ‘Carry on’ is 
lively, perhaps a little disturbing because of the melody; 
but still, the song is cheerful thanks to the lively pace and 
calm vocals of Cale and backing women singers. And 
I know what it’s all about – masterly performance, with-
out excessive attention to details, ease in the voice, even 
if you sing about unpleasant issues, a simple composi-
tion. It's funny that such a cheerful song was recorded in 
Hollywood, whereas the classical blues ‘Deep Dark Dun-
geon’ that follows it was recorded in Nashville (where else 
could it be recorded?). What's going on next? Everything. 
J.J. Cale shows that with the use of imagination, guitars, 
drums, vocals, bass and keyboards you can play whatever 
comes to your mind. You can play adorable pleasant blues 
(‘Wish I Had Not Said That’), rapacious blues with riffs 
which ZZ Top wouldn't be ashamed of (‘Pack My Jack’), 
brave blues (‘If You Leave Her’), lazy blues (‘Runaround’), 
a heart-rending blues ballad (‘Cloudy Day’) or play with 
blues in a way that makes people crazy (‘Mama Don't’).

There are a number of white bluesmen who know 
what this music is about. I know a few of them personal-
ly. But nobody has ever played and written like J.J. Cale 
(and probably nobody will). The problem is that J.J. Cale 
died of heart attack in 2013. Since then, I haven't seen 
anyone taking blues easy. 

L U Z  B L U E S

udało mu się stworzyć najbardziej wyluzowaną muzykę 
gitarową, jaka kiedykolwiek istniała. „Nie wymyśliłem 
tego. Ktoś doczepił mi tę łatkę wyluzowanego jako narzę-
dzie sprzedażowe i to zadziałało. Ale nie miałem takiego 
planu. Chciałem po prostu uniknąć pracy. Nigdy nie uzna-
wałem muzyki za pracę” – przyznał po latach.

J.J. Cale popełnił samodzielnie 14 albumów, każdy 
z nich jest świetny na swój sposób. Nie brakuje na nich 
hitów, które – co ciekawe – znamy raczej z innych wy-
konań (kto nie zna „Cocaine” w wykonaniu Claptona?). 
Ja najwyżej cenię sobie album, który Cale wypuścił w lu-
tym 1981 roku, a na którym wielkich hitów nie ma. Ale 
wielkich piosenek jest dziesięć.

Na okładce „Shades” tradycyjnie nie ma zdjęcia 
Cale'a. Jest tylko męska sylwetka z kapeluszem i gita-
rą. Kiedy wciskam „play”, z głośników płynie melodia 
gitary prowadzącej, od której prostą linię można popro-
wadzić do Knopflera i Santany. „Carry on” płynie sobie 
żywo, troszkę niepokojąco przez tę melodię, ale pogod-
nie przez żwawy rytm i spokojne wokale Cale'a i dam-
skiego chórku. Już wiadomo, o co tu chodzi – maestria 
wykonawcza, która nie łączy się jednak z przesadnym 
uważaniem na detale, luz w głosie, nawet jeśli śpiewa 
się o nieprzyjemnych sprawach, prostota kompozycji. 
Zabawne, że taki pogodny numer został nagrany w Hol-
lywood, podczas kiedy następujący po nim klasyczny 
blues „Deep Dark Dungeon” powstał już w  Nashville 
(bo gdzieżby indziej?). Co się dzieje dalej? Wszystko. 
J.J. Cale pokazuje, że przy pomocy wyobraźni, gitar, 
perkusji, głosu, basu i instrumentów klawiszowych moż-
na zagrać, co się tylko wymyśli. Można grać uroczego, 
miłego bluesa („Wish I Had Not Said That”), można grać 
drapieżnego bluesa z riffem, którego nie powstydziliby 
się ZZ Top („Pack My Jack”), można grać przebojowego 
bluesa („If You Leave Her”), można grać leniwego bluesa 
(„Runaround”), można grać rozrywającą duszę blueso-
wą balladę („Cloudy Day”), można się także tym blu-
esem zabawić tak, że pod sceną publiczność oszalałaby 
(„Mama Don't”).

Sporo mamy białych bluesmanów, którzy wiedzą, 
o co w tej muzyce chodzi. Znam kilku osobiście. Ale nikt 
nigdy nie grał (i pewnie nigdy nie będzie) i nie pisał jak 
J.J. Cale. Problem w tym, że J.J. Cale zmarł na atak serca 
w 2013 roku. Od tego czasu nie zauważyłem, żeby ktokol-
wiek w bluesie był wyluzowany. 

ENGLISH

TAKE IT EASY

Who knows whether we would know Mark Knopfler and Eric 
Clapton as we do but for J.J. Cale, who liked to keep a low-profile. 
Who knows whether we would know J.J. Cale but for Clapton.

In 1970, the first solo album of Clapton came out. It was 
entitled simply ‘Eric Clapton’. The only hit on this album 
was ‘After Midnight’ written by J.J. Cale, who recorded 
it in 1966 by the way. Only Clapton's version made his 
friend's career take off. Cale himself, humble by nature, 
didn't pursue his career but rather hampered it. When 
his friends encouraged him to record his own material, 
benefiting from the popularity of Clapton's version of 
‘After Midnight’, he got down to it without great enthusi-
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Podobno wielu ojców marzy, by ich córki 
zostały skrzypaczkami. Ty wybrałaś 
fortepian zachęcona przez rodziców?
Na pewno jest w to wmieszana moja rodzina. 
Moja prababcia mawiała, że każda dziewczyn-
ka z dobrego domu powinna grać na instrumen-
cie. Ja zapragnęłam grać na skrzypcach. Nieste-
ty dźwięk skrzypiec, zwłaszcza na pierwszym 
etapie nauki, nie jest miły dla ucha, więc mój 
brat kategorycznie zabronił mi gry na tym in-
strumencie. Nastraszył mnie! Natomiast mama 
wymyśliła dla mnie wiolonczelę. Ostatecznie 
padło na pianino, na którym zaczęłam grać już 
w wieku czterech lat. Ale o tym, że muzyką zaj-
mę się na poważnie, zdecydowałam sama.

Nauka gry to długie lata żmudnych ćwiczeń. 
Fortepian staje się codziennością. Nudną 
codziennością?
Poszłam inną drogą niż większość muzyków. 
Ja naprawdę traktowałam to granie jak zaba-
wę, dopiero później stało się ono pasją. Nie 
pamiętam, żebym siedziała godzinami przy 
instrumencie. Nigdy nie było to okupione bra-
kiem dzieciństwa. Byłam zorganizowanym 

NOWE 
   SZATY 
CHOPINA
CHOCIAŻ NA FORTEPIANIE GRA OD NAJMŁODSZYCH 
LAT, MUZYKA NIE ZABRAŁA JEJ DZIECIŃSTWA. 
TO DZIĘKI MAMIE, KTÓRA CHRONIŁA JĄ PRZED 
NIEZDROWĄ KONKURENCJĄ, I TALENTOWI, 
KTÓRY WIELOGODZINNE ĆWICZENIA ZAMIENIAŁ 
W PRZYJEMNOŚĆ. LUIZA SOBKOWIAK ODNALAZŁA 
W SOBIE PASJĘ. DZIŚ CHCE ZARAŻAĆ NIĄ INNYCH 
– WYCIĄGAJĄC MUZYKĘ POWAŻNĄ ZE SZCZELNIE 
ZAMKNIĘTYCH CZTERECH ŚCIAN FILHARMONII 
I SAL KONCERTOWYCH ZRYWA ZE STEREOTYPEM 
KLASYCZNEJ PIANISTKI W ŹLE SKROJONEJ SUKNI.

dzieckiem i zawsze udawało mi się znaleźć 
czas i na zabawę, i na koleżanki, i na fortepian. 
Mam mądrą mamę, która przed każdym wy-
jazdem na konkurs tłumaczyła, że nie jedzie-
my tam po nagrodę, a po to, by coś zobaczyć, 
zwiedzić i poznać ludzi. Zamykanie dzieci na 
muzykę bardzo ogranicza – kiedy dorasta-
ją nie znają świata poza instrumentem. To 
słychać podczas ich koncertów – zwyczajnie 
nie mają o czym grać, a przecież w muzyce 
najważniejsze są emocje.

Czy to prawda, że przy grze na fortepianie 
najważniejsza jest nie długość palców, ale 
spory rozstaw dłoni?
Mój przykład to potwierdza – mam drobne 
dłonie. Jak powiedział kiedyś mój profesor: 
„Luiza, arystokracja czasem nie popłaca” 
(śmiech). Rzeczywiście, mam pewne ogra-
niczenia, niektórych programów zwyczajnie 
nie zagram. Sprytem można jednak wiele 
osiągnąć. Popatrzmy na Azjatki – to filigrano-
we kobiety, które dają radę jak niejeden facet. 
Ciało nas nie ogranicza, to kwestia technicz-
na, jak najbardziej do przeskoczenia.

Jakie jeszcze predyspozycje są konieczne, 
by zostać wytrawnym pianistą?
Aby być dobrym muzykiem trzeba być do-
brym człowiekiem. Gdy pracuje się z emo-
cjami nie ma miejsca na fałsz. To podstawa. 
W drugiej kolejności potrzebna jest systema-
tyczność, stałe rozwijanie wyobraźni, obycie 
ze sztuką. Jeśli ktoś nie ma dobrego ucha, to 
także nie zostanie dobrym muzykiem, bo na 
pewnym etapie sama pracowitość już nie wy-
starcza. Muzykalności niczym się nie zastąpi.

Jak wyrazić siebie w dziełach wielkich 
klasyków?
Już o tym mówiłam – liczą się emocje. Mo-
żemy grać te same nuty, ale zawsze robimy 
to przez pryzmat własnych przeżyć i  do-
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TEKST Aleksandra Budka
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świadczeń. Odtwórstwo w tym wypadku jest 
bardzo twórcze! Nie jestem w stanie zagrać 
utworu tak samo kilka razy. To zależy od mo-
jego nastroju – którą nogą wstanę, czy jestem 
szczęśliwa, czy melancholijna – to wszystko 
ma wpływ na grę.

Czy jest tam miejsce na improwizację?
Absolutnie nie. To nie muzyka współczesna, 
gdzie bardziej można pójść na żywioł. Mój re-
pertuar to klasyka – napisane nuty muszą być 
zagrane. Kropka. Z tego względu niektórym 
wydaje się, że praca pianisty jest prosta, bo od-
twórcza. Ale to nie tak. Zanim zabierzemy się 
do czytania nut, musimy zdobyć wiedzę o epo-
ce, stylu, o kompozytorze. To wszystko jest bar-
dzo ważne. Trzeba siedzieć w książkach – w bio-
grafiach czy podręcznikach do historii muzyki.

Jak pianiści klasyczni radzą sobie 
z wszechobecną technologią? 20 lat temu 
łatwiej było się skupić na pracy – nie 
było telefonów, maili, kakofonii dźwięków 
dochodzących do nas ze wszystkich stron. 
Musisz ćwiczyć, a tu świat wirtualny wali 
drzwiami i oknami.
Tak jest w każdej profesji, technologia prze-
szkadza nam wszystkim. Bycie bez przerwy 
pod telefonem jest męczące. Ale ten telefon 
można przecież wyłączyć, od czasu do cza-
su wyjechać na wieś i kompletnie się odciąć. 
Zresztą nowoczesne rozwiązania mogą być 
też pomocne. Miałam ostatnio możliwość 
dotknięcia fortepianu wzmacnianego elek-
tronicznie i to była zupełnie nowa, wcale nie 
gorsza jakość. Technologia może dodać pra-
cy świeżej jakości, nawet w przypadku tak 
klasycznego zawodu, jakim jest pianista.

Decyzja o zostaniu pianistą klasycznym 
niesie za sobą ryzyko i zmusza do 
rywalizacji – jeśli nie wygrasz Konkursu 
Chopinowskiego, nikt nie kupi biletu na 
twój koncert.
Nienawidzę konkursów – według mnie kłócą 
się z ideą sztuki. To jeden wielki biznes. Oczy-
wiście jest pomocny młodym muzykom, bo 

na takich konkursach można się wypromo-
wać. Należy natomiast zachować umiar i zdro-
wy rozsądek, nie grać pod jury, ale z serca 
i dla publiczności. Jako dziecko brałam udział 
w wielu konkursach. Dostałam szkołę życia, 
nauczyłam się nie przejmować opinią innych 
ani konkurencją. Chciałabym zmienić myśle-
nie ludzi, którzy traktują koncerty klasyczne 
jako pachnące naftaliną, nudne występy dla 
zdesperowanych melomanów.

Jak się wybić? Dla skrzypków plan B 
to orkiestra. Pianistom jest trudniej – 
w orkiestrze nie ma przecież dla nich miejsca.
Mówi się, że fortepian to król instrumentów, 
dlatego można myśleć, że pracy dla pianistów 
jest mnóstwo. Jesteśmy jednak bardzo ogra-
niczeni. W filharmonii grać możemy, jednak 
wyłącznie jako soliści. Inna rzecz, że nie 
wiem, czy chciałabym grać w filharmonii. To 
jak praca w biurowcu. Granie staje się rutyną, 
a tej chciałabym uniknąć.

Czy możemy mówić o polskiej szkole 
pianistycznej?
Mogliśmy mówić o szkołach narodowych wie-
le lat temu, gdy granice były zamknięte. Ist-
niały zamknięte ośrodki, gdzie królował guru. 
Dziś świat stoi otworem, a że każdy chce się 
kształcić u najlepszych, to studenci podążają 
za najlepszymi profesorami. Młodzi pianiści 
z Azji przyjeżdżają do Europy, także do Polski, 
żeby nauczyć się grać Chopina. Zwłaszcza Ja-
pończycy uwielbiają Chopina i są w stanie po-
jechać na drugi koniec świata, żeby oddychać 
tym samym powietrzem, co on.

T O  N I E  M U Z Y K A 
W S P Ó Ł C Z E S N A ,  G D Z I E 
B A R D Z I E J  M O Ż N A  P Ó J Ś Ć  N A 
Ż Y W I O Ł .  M Ó J  R E P E RT UA R  T O 
K L A S Y K A  –  N A P I S A N E  N U T Y 
M U S Z Ą  B YĆ  Z AG R A N E .  K RO P K A . 
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Ale to Nowy Jork skupia najwięcej muzyków 
klasycznych. Podobno konkurencja wśród pianistów jest 
tam na tyle duża, że przed południem można zadzwonić 
z propozycją recitalu tego samego wieczoru i mieć 
pewność, że muzyk będzie gotowy.
To możliwe. Tak naprawdę każdy czynny pianista ma swój 
program, który mógłby zagrać wybudzony w środku nocy. 
Nowy Jork jest ogromnym skupiskiem artystów, wybór 
jest wielki, także jeśli chodzi o koncerty. Codziennie wy-
biera się spośród kilkudziesięciu. Nie dziwię się, że artyści 
wyjeżdżają do tego miasta, bo ma ono niezwykłą energię.

Czy Nowy Jork inspiruje cię także w kwestii mody?
W każdej. Niedawno stamtąd wróciłam i ciągle jestem 
oszołomiona. Nowy Jork skupia wielu niesamowitych lu-
dzi, mam tam więcej znajomych muzyków niż w Trójmie-
ście, gdzie mieszkam.

Zagrałaś ostatnio nad Motławą. Opowiedz o tym 
koncercie.
Myśląc o Trójmieście i mając w głowie to, że chcę robić coś, 
czego nikt inny wcześniej nie robił, jedynym wyjściem 
było zorganizowanie koncertu na wodzie. Udało mi się 
znaleźć platformę, na której można było umieścić forte-
pian, zresztą zmieściłaby się na niej cała orkiestra. Zależa-
ło mi, by całe wydarzenie miało charakter performance, 
docierało do przypadkowych ludzi w zaskakującym miej-
scu, dlatego nie robiłam wcześniej medialnej wrzawy i nie 
informowałam zbyt wielu znajomych. Wiązało się to też 
z pewnym stresem, czy ktoś nas zobaczy… Ale ostatecznie 
wyszło świetnie. Wpływam, a na całej długości naszej że-
glugi ludzie wiwatują! Potężna, industrialna platforma, na 
niej dostojny fortepian i dwie dziewczyny – baletnica i ja. 

N O W E  S Z A T Y  C H O P I N A
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W P ŁY WA M ,  A   N A  C A Ł E J 
D Ł U G O Ś C I  N A S Z E J  Ż E G L U G I 
L U D Z I E  W I WAT U JĄ ! 
P O T Ę Ż N A ,  I N D U S T R I A L N A 
P L AT F O R M A ,  N A  N I E J 
D O S T O J N Y  F O RT E P I A N 
I   DW I E  D Z I E WC Z Y N Y 
–  B A L E T N I C A  I   JA . 
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Ludzie witali nas oklaskami i okrzykami. To 
był fantastyczny performance. Potrzebuję do 
życia takiej adrenaliny, ona mnie uskrzydla. 

ENGLISH

THE NEW FACE OF CHOPIN

Even though she began to play the piano at an 
early age, she didn't lose her childhood because of 
music. She owes it to her mum, who protected her 
from unhealthy competition, and her talent, thanks 
to which practising for many hours was a pleasure. 
Luiza Sobkowiak has discovered her passion; now, 
she wants to share it with other people – by taking 
classical music out of firmly closed philharmonics 
and concert halls, she breaks with the stereotype of 
a classical pianist in a poorly tailored dress.

A lot of fathers are said to want their 
daughters to become violinists. Did your 
parents encourage you to choose the 
piano?
My family had an influence on my decision. 
My great-grandmother used to say that ev-
ery girl from a  good family should play an 
instrument. I wished to play the violin. Un-
fortunately, the sound of the violin isn’t 
pleasing, in particular when you are taking 
your first steps, so my brother absolutely for-
bade me to play this instrument. He fright-
ened me out of my wits! My mum, however, 
suggested the cello. Finally, I decided on the 
piano, which I  began to play at the age of 
four. But I myself decided to become a pro-
fessional musician.

Learning to play an instrument takes 
years of arduous practice. The piano 
becomes your routine. A dull one?
I chose a path different from the one which 
other musicians tend to follow. For a  long 
time, I regarded playing as fun; only later, 
it became my passion. I don't remember sit-
ting at the piano for hours. I didn't lose my 
childhood. I was a well-organised child and 
I always found some time for fun, friends 
and the piano. My mum is wise; before every 
competition, she told me that we didn't go 
there to win a prize but to see something, 
visit a new place and meet new people. Chil-
dren immersing themselves in music have 
narrow horizons – when they grow up, they 
don't know anything but the instrument. 
It can be observed during their concerts – 
they have nothing to play about, and music 
is all about emotions.

Is it true that when it comes to playing 
the piano, what matters is the span of 
the hand not the length of fingers?
I'm a great example of this – my hands are 
small. Once, my professor said: ‘Luiza, aris-
tocracy sometimes doesn't pay.’ (laughing) 
That's true, I have some limitations; I'm not 
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able to play some programmes. Still, if you're smart, you 
can achieve a lot. Look at Asians – they're delicate wom-
en, who can do as well as any man. The body isn't the lim-
it – it's a technical problem, easy to solve.

What other features do you need to become a master 
pianist?
Only a good person may become a good musician. When 
you work with emotions, there's no room for falsehood. 
It's a fundamental aspect. Also, you must be methodical, 
have vivid imagination and commune with art. If you 
don't have an ear for music, you won't become a good 
musician because diligence is not enough at some point. 
Musicality is indispensable.

How to express yourself in the works of the greatest 
artists?
As I've already said – it's all about emotions. We may fol-
low the same score but we always look at it through the 
prism of our own experiences. In this case, reproductive-
ness is very creative! I can't play a piece in the same way 
twice. It depends on my mood – on which side of the bed 
I got up, whether I'm happy or miserable – it all affects the 
performance.

Is there room for improvisation?
Absolutely not. It's not contemporary music, which you 
can let take its course. I play classics – a score must be 
played in a way it's written, period. Because of that, some 
people may think that the profession of a pianist is easy 
because it's reproductive. But it's not like that. Before we 
read the score, we have to learn about the period, style 
and composer. It's very important. You must pore over 
books – biographies or history of music handbooks.

How do classical pianists deal with omnipresent 
technology? 20 years ago, it was easier to focus 
on your job – there were no phones, mails nor 
cacophony of sounds coming from everywhere. You 
have to practise, and there it is – the virtual world 
awaits to get you.
It's the same with every profession, technology disturbs 
us. Being available all the time is tiring. But you can 
always turn off the phone, go to the countryside from 
time to time, get away. Well, modern solutions may be 
useful as well. Recently, I've had a chance to touch an 
electronic grand piano, and it was a brand new quality – 
it wasn't worse in any way. Technology may refresh your 
work, even in the case of such a classical profession as 
a pianist.

The decision to become a classical pianist involves 
a risk and rivalry – if you don't win the Chopin 
Competition, nobody will buy a ticket for your concert.
I hate competitions – to me, they disagree with the idea 
of art. It's nothing but business. I agree that young mu-
sicians can benefit from it because you can promote 
yourself in such a competition. But you need to show re-
straint and common sense, remember not to perform for 
the jury but for the audience and from your heart. When 
I was a child, I  took part in several competitions. I've 
learnt my lesson, I've learnt not to take personally what 

others say and think about me and not to worry about 
competition. There are people who associate classical 
music concerts with the smell of mothballs and boring 
performances for desperate music lovers – I'd like to 
change that.

How to come to the top? For violinists, an orchestra 
is a plan B. It's more difficult for pianists – they 
aren't needed in the orchestra.
The piano is said to be the king of instruments so some 
people think that there're a lot of opportunities for pia-
nists. Actually, there are a lot of limitations. We can per-
form in the philharmonic, however, only as soloists. The 
thing is I'm not sure whether I'd like to perform in the phil-
harmonic. It's like working in an office building. Playing 
becomes a routine, and I'd like to avoid that.

Is there a Polish piano school?
National schools existed a lot of years ago, when borders 
were closed. There were closed circles led by a  guru. 
The world is open now. Everyone wants to be taught by 
the best teachers – students follow the best professors. 
Young pianists from Asia come to Europe, also to Poland, 
to learn to play Chopin. The Japanese, in particular, love 
Chopin and can go to the other end of the world to breathe 
the same air as he did.

But it's in New York where the majority of classical 
musicians gather. Competition among pianists is said 
to be so great there that you can call in the morning 
and offer a musician to play a recital in the evening 
and be sure that the musician will be ready.
It's possible. Every active pianist has their programme 
which they can play even in the middle of the night. In 
New York, there are plenty of artists – the choice is real-
ly wide, even in terms of concerts. Every day a few dozen 
concerts take place. I'm not surprised that artists move to 
this city, as it has this unique atmosphere.

Does New York inspire you also in terms of fashion?
I'm fascinated by every aspect. I came back not long ago 
and I'm still bewildered. In New York, there are a lot of 
amazing people, I have more friends there than in Tricity, 
where I live.

Recently, you've played on the Motława river. Tell us 
something about the concert.
I was thinking about Tricity and wanted to do something 
that nobody had done before – then, I came up with an 
idea to organise a concert on the water. I managed to 
find a platform on which it was possible to place a grand 
piano – actually, there was room for the whole orches-
tra. I really wanted the whole event to be a performance; 
to reach random people in an unexpected place. That's 
why I hadn't announced it on the media and hadn't in-
formed many friends. It involved some stress, I wasn’t 
sure whether people would spot us… But in the end, it 
worked out fine. I sail, and people are cheering on both 
sides of the river. A huge industrial platform with a grand 
piano and two girls on it – a ballet dancer and me. People 
cheered and applauded. It was a fantastic performance. 
I need such adrenaline, it gives me wings. 
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TEKST Katarzyna Szewczyk

DOBIEGŁ KOŃCA SIEDEMDZIESIĄTY, JUBILEUSZOWY SEZON 
ARTYSTYCZNY POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 
W GDAŃSKU. FILHARMONIJNA ORKIESTRA SKUPIA SIĘ JUŻ 
NA TYM, CO BĘDZIE, NIE SPOSÓB JEDNAK ZAPOMNIEĆ O TYM, 
CO BYŁO, BO Z PEWNOŚCIĄ JEJ OSIĄGNIĘCIA, ZWŁASZCZA 
TE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ, SĄ GODNE UWAGI.

ZDJĘCIA Paweł Klein

6 2 – 6 3 K U L T U R A  /  C U L T U R E

ZNAKOMITY 
MIĘDZYNARODOWY 
JUBILEUSZ PFB

ubileuszowy sezon PFB nie przeszedł bez echa nie 
tylko w Trójmieście. Oprócz niezliczonych koncer-
tów w Gdańsku i w całej Polsce oraz ogromnej ilości 

wydarzeń, których klasę można porównać do tych ze świa-
towej czołówki, do występu w gmachu na Ołowiance PFB 
zaprosiła gwiazdy z tak zwanej „górnej półki”. I tak tylko 
w tym roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pojawili się 
słynni na całym świecie skrzypkowie – Vadim Brodski 
i Maxim Vengerov, wirtuoz gitary Al Di Meola czy jedyny 
na świecie aktywnie koncertujący pedal pianista – Rober-
to Prosseda, który wystąpił na Ołowiance w ramach Gdań-
skiego Lata Muzycznego.

Dużo działo się jednak nie tylko w Gdańsku. Muzycy 
Orkiestry PFB mnóstwo czasu spędzili poza rodzimą Filhar-
monią, dając koncerty w całej Polsce, a także poza granica-

J

mi kraju. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego 
sezonu artystycznego było listopadowe tourneé koncerto-
we po Rosji. Na początku miesiąca pod batutą znakomitego 
dyrygenta Tadeusza Wojciechowskiego gdańscy filharmo-
nicy zagrali koncert w kaliningradzkim Soborze Chrystusa 
Zbawiciela, gdzie zostali niezwykle ciepło przyjęci. Kolej-
nym celem była rosyjska stolica, gdzie Orkiestra PFB miała 
okazję zagrać w Sali Koncertowej im. Piotra Czajkowskiego 
w Filharmonii Moskiewskiej, zaliczanej do grona najbar-
dziej prestiżowych audytoriów na świecie. Podczas koncer-
tu, na którym – także pod batutą maestro Wojciechowskie-
go – zagrano kompozycje Karola Kurpińskiego i Fryderyka 
Chopina, muzykom z Gdańska na fortepianie towarzyszyli 
laureaci prestiżowego Konkursu Chopinowskiego – wybit-
ni pianiści Dmitrij Szyszkin i Lukas Geniušas. Orkiestra 
z Gdańska nagrodzona została czymś bezcennym, bo za-
chwytem zgromadzonej w moskiewskim gmachu półtora-
tysięcznej publiczności. – Przy pełnej sali w katedralnym 
soborze w Kaliningradzie, ale przede wszystkim w Wielkiej 
Sali Czajkowskiego w Moskwie dostaliśmy piętnastominu-
towe owacje na stojąco. To niezapomniane uczucie – mówił 
po powrocie z rosyjskiego tourneé Roman Perucki, Dyrek-
tor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Na początku roku gdańscy filharmonicy wyruszyli 
w  kolejną trasę koncertową – najdłuższą w  70-letniej 
historii PFB, będącą ukoronowaniem nie tylko sezonu 
artystycznego 2015/2016, ale całej dotychczasowej dzia-
łalności Filharmonii. Wybrali się w podróż naprawdę da-
leką – niemal dwa miesiące spędzili w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie zagrali aż 43 koncerty, wypełniając po brzegi 
najbardziej prestiżowe audytoria, zwiedzając przy tym 
19 stanów. Pozytywne recenzje amerykańskich mediów 
spływały na Ołowiankę przez cały okres pobytu Orkiestry 
w USA, zarówno wówczas, gdy muzykami kierował dyry-
gent Massimiliano Caldi, jak i wtedy, kiedy pałeczkę po 
nim przejęli maestro Bogusław Dawidow oraz odchodzący 
już Dyrektor Artystyczny Orkiestry – Ernst van Tiel. Na 



tourneé nie zabrakło także solistów – filhar-
monikom towarzyszyli skrzypkowie Jarosław 
Nadrzycki i Emanuel Salvador oraz pianista 
Marcin Koziak.

Przy trwającej tak długo trasie koncer-
towej nie sposób opisać wszystkiego, muszą 
więc wystarczyć słowa tych, którzy mieli 
okazję wysłuchać naszej Orkiestry na żywo. 
„Kiedy duch uwertury Egmont unosił się nad 
publicznością zgromadzoną w  Etherredge 
Center w  Aiken, zarówno słuchacze o  wy-
trawnym, jak i  mniej wyrobionym słuchu 
cieszyli się, że mogą tego doświadczać. Mamy 
szczęście, że tego typu wydarzenia są dla nas 
dostępne” – napisał po koncercie na Florydzie 
jeden z  dziennikarzy gazety „Aiken Stan-
dard”. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są 
jednak odczucia „zwykłych” melomanów, od 
których także słyszeliśmy niesamowite słowa. 
– Żałuję, że nie mogę wyrazić po polsku, jak 
znakomite było wydarzenie, w którym brałem 
udział! Byłem tak poruszony i porwany przez 
piękno i doskonałość, że po prostu zabrakło 
mi słów... – usłyszeliśmy po występie w nowo-
jorskim Anderson Center for the Arts.

Pod koniec sierpnia Orkiestra PFB pod 
kierownictwem maestro Ernsta von Tiela 
udała się w następną zagraniczną podróż – 
tym razem do Szwecji. W ramach Baltic Sea 
Festival, największego i jednego z najbardziej 
prestiżowych festiwali muzycznych w Skan-
dynawii, filharmonicy z Ołowianki wystąpili 
w Sztokholmie, po raz kolejny prezentując 
znakomity poziom i kunszt muzyczny. Było 
to nie lada wyzwanie, ponieważ muzycy 
z Gdańska pojawili się na festiwalu po raz 
pierwszy, od razu wzbudzając zachwyt wśród 
publiczności i krytyków. Szwedzcy meloma-
ni mieli okazję usłyszeć m.in. IV Symfonię 
współczesnego polskiego kompozytora Hen-
ryka Góreckiego, Diviertimento na orkiestrę 
smyczkową autorstwa Grażyny Bacewicz 
oraz I Koncert skrzypcowy a-moll Dmitrija 
Szostakowicza, wykonany wraz ze znakomitą 
kirgiską skrzypaczką Aleną Baevą.

Wszystkie międzynarodowe występy ra-
zem i każdy z nich z osobna świadczą o tym, 
że ciężka praca muzyków Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej nie 
idzie na marne. Sukcesy, jakie odnoszą filhar-
monicy dowodzą, że reprezentują oni równie 
wysoki poziom, jak najbardziej znane i doce-
niane na świecie orkiestry. I oby tak dalej! 

ENGLISH 

AN EXQUISITE INTERNATIONAL 
JUBILEE OF THE POLISH BALTIC 
PHILHARMONIC

The 70th jubilee artistic season at the Polish Baltic 
Philharmonic in Gdańsk has ended. The orchestra of 
the philharmonic is now focusing on the future, but 

SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

GŁÓWNY SPONSOR PFB, 
MECENAS KULTURY
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we cannot forget about the past, because surely its 
achievements, especially those on the international 
arena, are worth the recognition.

The jubilee season of the Polish Baltic Philhar-
monic has gone not without an echo not only in 
Tricity. Apart from the uncountable concerts 
in Gdańsk and all of Poland, and a huge num-
ber of events, which can stand in rank with 
world top ones, stars of the so called highest 
shelf were invited to perform on the Ołowian-
ka stage of the Polish Baltic Philharmonic. And 
so, just this year, in the Polish Baltic Philhar-
monic the world renowned violinists made an 
appearance – Vadim Brodski and Maxim Ven-
gerov, a guitar virtuoso Al Di Meola or the sin-
gle one in the world, concerting pedal pianist 
– Roberto Prosseda, who performed on Ołowi-
anka as part of the Gdańsk Music Summer.

Nevertheless, a lot has happened not only in 
Gdańsk. Musicians of the Polish Baltic Philhar-
monic Orchestra spent a lot of time away from 
the home philharmonic, giving concerts across 
Poland and behind borders. One of the most 
important events of the last artistic season was 
the November concert tour around Russia. At 
the beginning of the month, under the wand 
of an excellent conductor Tadeusz Wojciech-
owski, Gdańsk artists have given a concert in 
the Kaliningrad Cathedral of Christ the Sav-
iour, where they were warmly welcomed. The 
next spot was the Russian capitol, where the 
Polish Baltic Philharmonic Orchestra had an 
opportunity to play in the Piotr Tchaikovsky 
Concert Hall in the Moscow Philharmonic, 
one of the most prestigious auditoriums in 
the world. During the concert - also under the 
wand of maestro Wojciechowski – composi-
tions by Karol Kurpiński and Fryderyk Chopin 
were played. The musicians from Gdańsk were 
accompanied on piano by the laureates of the 
prestigious Chopin Competition – outstand-
ing pianists Dmitrij Szyszkin and Lukas Geni-
ušas. The Gdańsk orchestra was awarded with 
something priceless – the amazement of the 
gathered, over fifteen hundred people large, 
audience. – With a full house at the cathedral in 
Kaliningrad and especially at the Great Hall of 
Tchaikovsky in Moscow we received a fifteen 
minute long standing ovation. This is an unfor-
gettable feeling – said upon his return from the 
Russian tour Roman Perucki, the director of 
the Polish Baltic Philharmonic.

At the beginning of the year the Gdańsk 
philharmonic artists went on another tour – 
the longest one in the history of the Polish 
Baltic Philharmonic, summing up not only 
the 2015/1016 artistic season but the whole 
activity of the philharmonic. They set off on 
a really long adventure – they spent nearly 
two months in the United States, where they 
have played 43 concerts, filling to the brink 

the most prestigious auditoriums and visiting 
19 states. Positive reviews of the American 
media kept coming to the Ołowianka during 
the whole stay of the orchestra in the USA, 
both when the musicians were led by the 
conductor Massimiliano Caldi and when the 
wand was passed over from him to maestro 
Bogusłam Dawidow and retiring now Artistic 
Director of the orchestra – Ernst van Tiel. The 
tour also featured soloists – the orchestra was 
accompanied by violinists Jarosław Nadrzyc-
ki and Emanuel Salvador as well as a pianist 
Marcin Koziak.

With a tour so long there is no way to de-
scribe everything, so the words of those, who 
had the pleasure of hearing our orchestra 
live, must be enough. “When the ghost of the 
overture Egmont rose above the audience 
gathered in the Etherredge Centre in Aiken, 
both the listeners with the more refined, and 
those with a less formed hearing, rejoiced that 
they can experience this” – wrote one of the 
journalists of the Aiken Standard newspaper 
after a concert in Florida. Of the same impor-
tance, if not higher, are the experiences of the 
“common” music lovers, from whom we heard 
wonderful words. – I regret that I cannot expe-
rience in Polish how exquisite was the event in 
which I have participated! I was so taken aback 
and touched by the beauty and perfection that 
I am simply at a loss for words… - we heard after 
a performance in the New York Anderson Cen-
tre of the Arts.

At the end of August the Polish Baltic Phil-
harmonic orchestra, under the leadership of 
maestro Ernst von Tiel, went on another trip 
abroad – this time to Sweden. As part of the 
Baltic Sea Festival, the biggest and one of the 
most prestigious music festivals in Scandi-
navia, the musicians of the philharmonic on 
Ołowianka performed in Stockholm, once 
again presenting the highest level and musi-
cal artistry. This was quite a  challenge, for 
the Gdańsk musicians appeared on the fes-
tival for the first time, straightaway amazing 
both the audience and the critiques. Swedish 
music lovers had a chance to hear, amongst 
others, the IV Symphonic by a modern Polish 
composer Henryk Górecki, Divertimento on 
string orchestra by Grażyna Bacewicz and 
the First violin Concert a-moll of Dmitrij Szos-
takowicz, performed with the exquisite Kyr-
gyz violinist Alena Baeva.

All the international performances gath-
ered together and each and every one of them 
individually shows that the hard work of the 
musicians of the Polish Baltic Philharmonic 
Symphonic Orchestra is not going to waste. 
The success of the musicians proves that they 
are representing a level as high as the one of the 
most renowned and appreciated world orches-
tras. Let us keep it up! 



zięki wsparciu mecenasa, Grupy ENERGA, PFK 
Sopot rozpoczęła prace nad nagraniem płyty 
z  bożonarodzeniowymi utworami w  aranża-

cjach na orkiestrę smyczkową i trio jazzowe. Na album 
zatytułowany „nieKolędy” będą składać się świąteczne 
melodie, znane przede wszystkim z repertuaru popkul-
turowego.

– Polska Filharmonia Kameralna Sopot od wielu lat 
zaprasza melomanów na koncerty bożonarodzeniowe, 
które w zabieganym okresie przedświątecznej gorączki 
pozwalają na chwilę wytchnienia i refleksji. Ta inicja-
tywa cieszy się wśród publiczności ogromną popular-
nością, zatem decyzja o nagraniu płyty z programem 
świątecznym wynikła naturalnie – tłumaczy maestro 
Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny PFK Sopot.

Do realizacji nagrań sopocka filharmonia zaprosiła 
znakomitych muzyków. Gościnnie na płycie usłyszy-
my kompozytora i saksofonistę Wojciecha Staroniewi-
cza, od wielu lat artystycznie związanego z orkiestrą 

DOPIERO ZAKOŃCZYŁY SIĘ WAKACJE, A POLSKA 
FILHARMONIA KAMERALNA SOPOT WKRACZA W KLIMAT.. . 
BOŻONARODZENIOWY! WSZYSTKO ZA SPRAWĄ 
ALBUMU, KTÓRY SPECJALNIE DLA ŚWIĄTECZNYCH 
MELOMANÓW PRZYGOTOWUJE SOPOCKA ORKIESTRA.

TEKST Marta Borowska
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mas”, „Let it Snow” czy „Santa Claus is Co-
ming to Town”, lecz również rodzime „Na 
całej połaci śnieg” czy „Północ już była”. 

ENGLISH

IT BEGINS TO FEEL LIKE 
CHRISTMAS

Summer has just come to an end, and the Polish 
Chamber Philharmonic Sopot is beginning… 
the Christmas season! All because of an album 
which the orchestra is preparing for Christmas 
music lovers.

Thanks to the support of a patron – ENERGA 
Group – the Polish Chamber Philharmonic 
(PFK) Sopot has begun to work on an album 
with Christmas songs in arrangements for 
string orchestra and jazz trio. The album 
entitled ‘nieKolędy’ (non-Carols) is going to 
include Christmas songs known primarily 
as pop culture hits.

‘For several years, the Polish Chamber 
Philharmonic Sopot has been inviting mu-
sic lovers to Christmas concerts, which are 
a  chance for a  little break and reflection 
during the pre-Christmas craze. The initia-
tive is very popular among the audience; 

MECENAS PFK SOPOT, 
SPONSOR NAGRANIA 

PŁYTOWEGO

therefore, it's no surprise we decided to re-
cord an album with Christmas repertoire,’ 
says maestro Wojciech Rajski, Artistic Di-
rector of PFK Sopot.

Excellent musicians have been invit-
ed to participate in the project. Wojciech 
Staroniewicz, a  distinguished composer 
and saxophonist associated with PFK Sopot 
orchestra, is making a guest appearance. 
Moreover, a  jazz trio composed of Artur 
Jurek (piano), Janusz ‘Macek’ Mackiewicz 
(double bass) and Adam Golicki (drums) is 
participating in making the records.

We are also going to hear jazz singer 
Joanna Knitter – a winner of Sopot Muse 
for Young Artists award and a holder of the 
Minister of Culture and National Heritage 
scholarship, known for, e.g. a folk project Jo-
anna Knitter Blues&Folk Connection. The 
project required the creation of brand new 
arrangements, which use all the values of 
the orchestra and the jazz trio. Artur Jurek, 
a  pianist who specially for PFK Sopot re-
freshed not only American Christmas hits, 
such as ‘Have Yourself a Merry Little Christ-
mas’, ‘Let it Snow’ and ‘Santa Claus is Com-
ing to Town’, but also our Polish songs, e.g. 
‘Na całej połaci śnieg’ and ‘Północ już była’. 

PROJ E KT  W Y M AG A Ł  OD  M UZ Y KÓW 
S T WOR Z E N I A  Z U PE Ł N I E  NOW YC H 
A R A NŻ AC J I ,  W Y KOR Z YS T UJĄC YC H 
W   PE Ł N I  WA L ORY  OR K I E S T RY 
I   JA ZZ OW E G O  T R I A

PFK Sopot. Oprócz niego w  nagraniach 
weźmie udział jazzowe trio w  składzie: 
Artur Jurek (fortepian), Janusz „Macek” 
Mackiewicz (kontrabas) oraz Adam Golic-
ki (perkusja).

Na pły cie usłyszymy rewelacyjną wo-
kalistkę jazzową Joannę Knitter – laureat-
kę Sopockiej Muzy Dla Młodych Twórców 
oraz stypendystkę Mi nistra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, znaną m.in. z folko-
wego projektu Joanna Knitter Blues&Folk 
Connection. Projekt wymagał od muzyków 
stworzenia zupełnie nowych aranżacji, wy-
korzystujących w  pełni walory orkiestry 
i  jazzowego tria. Tego zadania podjął się 
pianista Artur Jurek, który specjalnie na 
potrzeby PFK Sopot odświeżył nie tylko 
amerykańskie świąteczne szlagiery, takie 
jak „Have Yourself a Merry Little Christ-
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WOJCIECH ENGELKING, „LEKCJE ANATOMII 
DOKTORA D.”, WYDAWNICTWO LITERACKIE, 
KRAKÓW 2016

Wojciech Engelking, pisarz zaledwie 24-letni, wydał 
właśnie swoją już drugą powieść, w dodatku objęto-
ściowo imponującą: 600 stron! Widać poważny plan 
na życie, zresztą nie tylko w tym – Engelkinga mam 
przyjemność znać i robi na mnie wrażenie ta jego jak-
że szybko osiągnięta życiowa dojrzałość. 

„Lekcje anatomii doktora D.” dzieją się w dwóch 
planach czasowych: w czasie drugiej wojny światowej 
w obozie koncentracyjnym Birkenau i współcześnie 

(choć to niezbyt precyzyjne sformułowanie, bo akcja 
dzieje się w bardzo niedalekiej przyszłości) w Warsza-
wie. W obu tych przestrzeniach funkcjonują bohatero-
wie – a  ściślej antybohaterowie – o  nieprzypadkowo 
zbliżonych brzmieniowo nazwiskach: w 1944 roku Nie-
miec Jacob Deymann, zubożały arystokrata z wielką 
nieśmiałością wobec płci przeciwnej, a w 2018 Jakub 
Dejman, młody warszawski samozwańczy chirurg 
plastyczny; ów z kolei ma do kobiet łatwość ogromną. 

Deymanna poznajemy, kiedy przyjeżdża do obozu 
Birkenau, by jako wysłannik berlińskiego Instytutu 
Antropologicznego przyjrzeć się eksperymentom dok-
tora Mengele. Dejmana, gdy w Brazylii kupuje piętna-
stoletnią dziewczynę, by przewieźć ją do Warszawy 
i traktować jak bio-rzecz. Niemiec dość szybko daje 
się wciągnąć Mengelemu w socjopatyczne gry. Polak 
jest już tych gier udanym wytwórcą. Obaj bohatero-
wie – z patologicznym poczuciem własnej wyjątko-
wości, połączonym, jak często bywa, z kompleksem 
bycia niekochanym – wiodą nas przez świat perwer-
sji, zboczeń, szaleństw, nikczemności i brudu. Nie jest 
to lektura łatwa, lekka i przyjemna, ale też – strawe-
stujmy odrobinę świętego Mateusza – nie samą bezą 
żyje człowiek. 

ENGLISH

TWO FACES OF PERVERSION

Wojciech Engelking, a writer who is only 24 years old, 
has just published his second novel, and its thickness 
is really impressive: 600 pages! It shows a serious life 
plan, and that's not all – I have a pleasure to know En-
gelking personally and I'm impressed with how he has 
grown in maturity. 

The action of ‘Lekcje anatomii doktora D.’ (Eng. 
Anatomy Lessons of Doctor D.) takes place in two 
different periods: during the Second World War in the 
Auschwitz concentration camp and in contemporary 
times (it's quite imprecise actually, as the action takes 
place in the near future) in Warsaw. Heroes of the 
book – or antiheroes, to be more precise – with simi-
lar surnames, which is not an accident, appear in both 
spaces: in 1944, there is Jacob Deymann, an impov-
erished German nobleman, extremely shy with the 
opposite sex, whereas in 2018, there is Jakub Dejman, 
a young self-proclaimed plastic surgeon from Warsaw, 
who, on the contrary, is very confident with women. 

We meet Deymann when he arrives at the camp as 
a representative of Berlin Institute of Anthropology 
to observe doctor Mengele's experiments. Dejman, 
on the other hand, buys a fifteen-year-old girl in Bra-
zil to bring her to Warsaw and treat her like a bio-ob-
ject. The German soon gets mixed up in Mengele's 
sociopathic games. The Pole is already a creator of 
these games. Both heroes – with a pathological feel-
ing of uniqueness combined, as it often happens, 
with a complex of being unloved – show us the world 
of perversion, deviations, madness, meanness and 
dirt. It's not an easy read but also – let's make a trav-
esty of St Matthew’s words – man shall not live on 
meringue alone. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

bestsellerową powieść „Chłopcy".
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JEST REDAKTOREM NACZELNYM „KSIĄŻEK. MAGAZYNU DO CZYTANIA” 
I WYDAWNICTWA AGORA. PODOPIECZNY MARII JANION, SZUKA ŚLADÓW 
ROMANTYCZNYCH WIESZCZÓW W NASZEJ CODZIENNOŚCI. NAPISAŁ 
PIERWSZY POLSKI KRYMINAŁ ROMANTYCZNY. SPOTYKAMY SIĘ PODCZAS 
LITERACKIEGO SOPOTU, BY POROZMAWIAĆ O ŻYCIU LITERACKIM POLAKÓW.
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Tomasz Sagan

PAWEŁ GOŹLIŃSKI:

LITERATURA 
TO NAŁÓG

P A W E Ł  G O Ź L I Ń S K I :  L I T E R A T U R A  T O  N A Ł Ó G

Jak wygląda życie redaktora i pisarza w jednej osobie? 
Ciężko jest żyć z dwiema profesjami?
Oczywiście, że ciężko, tym bardziej, że wciąż czuję się aspi-
rantem. Mówi się, że pisarzem to się jest dopiero po trzeciej 
książce. Moja pierwsza była naukową cegłą, potem były 
dwie powieści, więc ta trzecia, po której zmienię zawód na 
wizytówce, dopiero przede mną. Właśnie ją piszę, ale nie 
wiem, kiedy skończę. Na przykład moja ostatnia powieść 
miała ukazać się w 2012 roku, ukazała się w 2015. Tak 
właśnie wygląda próba godzenia pracy literackiej z pracą 
redaktora i resztkami życia rodzinnego (śmiech). Pisać to 
sobie mogę – po północy.

Wcześniej miał pan pracę w redakcji i życie naukowe.
Do życia naukowego powoli wracam. Najgorsze jest to, że 
ilekroć już dokładnie wiem, co chcę napisać, ktoś z mo-
ich pracodawców wpada na jakiś genialny pomysł. Kiedy 
dokumentowałem w Paryżu mój romantyczny kryminał 
(„Jul” - przyp. red.), chodziłem po starych uliczkach, 
sprawdzałem różne lokalizacje, nagle zadzwonił telefon 
z redakcji: „Musisz wracać, mamy dla ciebie nowe zada-
nie ”. Zaplanowałem sobie – naiwnie – że książkę napi-
szę w pół roku. Dostałem zaliczkę i właśnie próbowałem 
wziąć urlop. „Nie, nie, nie, kochany, teraz będziesz pra-
cował nad nowym projektem”. To był nowy magazyn. 
Pracowałem nad nim przez rok, projekt trafił w końcu do 

szuflady, a pisanie książki przesunęło się na następny rok. 
Potem przeciągnęło się o kolejny. Ostatecznie pisanie 
„Jula” zajęło mi cztery lata. Kiedy się ukazał, powiedzia-
łem sobie, że już nigdy więcej na takich wariackich papie-
rach. Nigdy więcej zrywania się w środku nocy i urlopów 
z komputerem. No ale podpisałem umowę na następną 
książkę... Podsumowując: nie ma czegoś takiego jak go-
dzenie pisania i pracy. Jest niegodzenie, nieustanny kon-
flikt dwóch rzeczywistości.

Nie wygląda pan na znerwicowanego z tego powodu.
Nie, bo nie piszę dlatego, że muszę swoim pisaniem coś 
światu udowodnić. Nie muszę. Ale to jest rodzaj nałogu. 
Oczywiście uleganie mu może świadczyć o grafomanii. 
Tyle że grafomania to również łatwość pisania. A ja raczej 
wykuwam zdania w znoju, więc nie mam chyba tego pro-
blemu. Jednak kiedy już się stworzy powieściowy świat, 
to trudno potem zrezygnować z  jednoczesnego życia 
w fikcji i realu. Przecież nie ma nic bardziej kręcącego niż 
podwójne życie. Z drugiej strony rozmawiałem niedawno 
z pewnym doświadczonym autorem, który ma na koncie 
wiele książek. Przyznał, że naprawdę szczęśliwy poczuł 
się dopiero wtedy, gdy, mając zaliczki na następne tytuły, 
powiedział sobie dość i uwolnił się od przymusu pisania. 
A że jest to specjalista od nałogów, wiedział, jak to zrobić. 
Tak, literatura to nałóg.



czajnie nie ma. Bo nawet nie arcydzieło, ale 
po prostu dobra książka to jest owoc ciężkiej 
pracy – autora, redaktorów, wydawcy. Tym-
czasem u nas jest armia piszących i garstka 
takich, którzy piszą tak, że naprawdę warto 
ich wydawać. I jeszcze mniejsza grupka ludzi, 
którzy potrafią redagować, uczyć, realnie 
wspierać autorów. W Polsce z niechęcią trak-
towane są kursy kreatywnego pisania. Oczy-
wiście również dlatego, że rzadko prowadzą je 
mistrzowie, osoby kompetentne. Są warsztaty 
Czarnego, z których wyrastają interesujący 
autorzy, jest Polska Szkoła Reportażu, ale to 
wciąż za mało. Za mało pracuje się z autorami, 
za szybko wydaje się ich książki.

Co mają dać warsztaty kreatywnego 
pisania? Nie można przecież nauczyć się 
talentu.
Nie można, ale można pomóc utalentowanym 
ludziom, żeby zdobyli narzędzia, poprawili 
warsztat. Zdyscyplinowali swój język, popra-
cowali nad konstrukcją, rozwinęli pomysły, 
żeby nauczyli się rezygnować i wykreślać.

Od tego są redaktorzy.
Owszem, ale jeżeli redaktor dostaje książkę 
na dwa tygodnie przed wydaniem, to ma za 
mało czasu, żeby popracować z autorem. Może 
poprawić błędy. Tyle. Tymczasem jakiś czas 
temu publikowaliśmy w „Książkach” wywiad 
z Eleanor Catton, Nowozelandką, najmłodszą 
laureatką nagrody Bookera. Powiedziała, że 
od momentu, kiedy podpisała swój pierwszy 
kontrakt, nad powieścią stale pracował z nią re-
daktor. Wydaje mi się to idealne rozwiązanie. 
Najgorzej, kiedy autor jest zostawiony samemu 
sobie. Niektórzy uważają, że redaktor to ich 
wróg, ale się mylą. Przecież ostatnie słowo i tak 
należy do autora. Ale lepiej jest, kiedy ktoś sta-
le towarzyszy mu w pisaniu, pomaga uniknąć 
wchodzenia w ślepe uliczki, zauważa mielizny. 
To ważne zwłaszcza w przypadku debiutantów.

W takim razie self-publishing nie jest 
dobrym rozwiązaniem dla autora?
Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Self-publishing 
generuje gwiazdy, ale to są pojedyncze projek-
ty z setek tysięcy, które do tego sławę i pienią-
dze przynosiły autorom dopiero wtedy, kiedy 
zajęli się nimi profesjonalni wydawcy. Najlep-
szym przykładem jest „Marsjanin” Andy'ego 
Weira. Książka self-publishingowa, następnie 
znalazł się wydawca i ostatecznie hollywoodz-
ka produkcja w reżyserii Ridleya Scotta. Takie 
historie się zdarzają, ale jako wyjątki potwier-
dzające regułę.

Co pan sądzi o zjawisku przenoszenia 
blogów na kartki książek?
No cóż, coś musiało wydawcom zapełnić 
dziurę po „Harrym Potterze” (śmiech). J.K. 
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Jak ten nałóg przenieść na innych? Mamy 
w Polsce problem.
Z mojego redaktorskiego doświadczenia mogę 
raczej powiedzieć, że autorów jest cała masa.

To porozmawiajmy o książkach od strony 
pisarzy. Rynek szaleje.
Oj, szaleje. Wydawcy stają na rzęsach, żeby 
wmówić czytelnikom, że mają do czynienia 
z kolejnym arcydziełem.

W ostatnim numerze „Książek” była o tym 
mowa. Wydawcy licytują prawa do tytułów 
rzekomych bestsellerów zanim w ogóle 
przeczytają maszynopis.
Tak, i jako redaktor naczelny wydawnictwa 
Agora sam muszę uczestniczyć w tych grach. 
Oczywiście w miarę możliwości staram się 
zachować rozsądek i umiar – a przede wszyst-

kim czytać to, co oferują agenci. Ale wystar-
czy pojechać na targi książki do Frankfurtu 
i wejść na piętro, na którym przy stolikach sie-
dzą agenci literaccy i próbują sprzedać książki 
swoich autorów, żeby zarazić się szaleństwem. 
To jest jakieś kasyno na zapleczu księgarni. 
Z drugiej strony patrząc na stosy książek, któ-
re szukają swoich wydawców i armię autorów 
marzących o sławie, wielkich nakładach i mi-
lionowych zaliczkach, trudno nie nabrać po-
kory. Pewien poczytny autor science fiction, 
kiedy zobaczył, w jakiej mnogości reprezen-
towany jest jego gatunek, powiedział: „Talent? 
Nie. Pracowitość? Nie. Błysk geniuszu? Nie. 
Sukces to tylko kwestia fartu”. Tylko że on nie 
do końca miał rację. Prawdziwych talentów 
wcale nie jest tak wiele, wśród setek książek 
przysyłanych do naszego wydawnictwa jakoś 
nie było ani jednego arcydzieła. Bo ich zwy-
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Rowling przywróciła autorom i wydawcom wiarę w to, 
że na książkach można zarabiać gigantyczne pieniądze. 
Ale każda saga się kończy i powstaje próżnia. Wydawcy 
musieli coś zrobić, żeby utrzymać zyski. W miejsce po 
„Potterze” weszły pomniejsze sagi, ale przede wszystkim 
zajęła je celebrytoza. A jak już celebryci z wyższej i niż-
szej półki napisali swoje książki, przyszedł czas na cele-
bro-blogerów. To tylko odmiana celebrytozy, powiązanej 
z syndromem łatwizny. Bo dużo łatwiej niż wypromować 
nowego powieściopisarza jest opublikować niewiele war-
tą książkę „gwiazdy sieci”, która ma już twarz, a przynaj-
mniej profil, i dobrze wie, na czym polega autopromocja. 
Rzeczywiście wydawcy prowadzą dziś łowy na blogerów 
i parę osób z polskiej blogosfery co roku wydaje swoje 
książki z dużym sukcesem. Szczerze mówiąc, przeczy-
tałem tylko jedną, „Make life harder”. To kawał dobrej, 
satyrycznej literatury. Ale właśnie literatury, czegoś, co 
absolutnie daje się czytać w zamkniętych okładkach, a do 
tego kpi z celebrytozy. 

Literatury, bo przynajmniej jeden z twórców bloga jest 
poetą.
Tak, i wiadomo, dlaczego ten blog powstał i odpowiedzią na 
co był. Moim zdaniem gdyby w Polsce było więcej literatury 
środka, dobrych powieści adresowanych do szerszego gro-
na czytelników, mniej uzależnieni bylibyśmy od celebryto-
zy. Ale znowu, do tego potrzeba redaktorów, trzeba pracy, 
inwestycji w autorów. To się zmienia, chociażby jeśli chodzi 
o krajowy kryminał. Wciąż też pojawiają się – choć to wła-
ściwie cud – interesujące debiuty. Całe szczęście są jeszcze 
w tym kraju wydawcy, którzy ryzykują.

Jakiś czas temu rozmawiałem z Karlem Ove Knaus-
gardem, głośnym autorem „Mojej walki”. Opowiedział mi, 
że kiedy ukazuje się książka jakiegoś debiutanta w małej, 
jeśli chodzi o ilość mieszkańców, Norwegii, samych obo-
wiązkowych egzemplarzy, które zamawiają biblioteki, 
jest półtora tysiąca. Sprzedając te półtora tysiąca egzem-
plarzy, wydawca już wychodzi na zero, czyli tak naprawdę 
nie ryzykuje, wydając debiutanta. U nas nie ma takiego 
systemu wsparcia, więc cały ciężar ryzyka ponosi wydaw-
ca. Niektórzy powiedzą: „Tak powinno być”. Ja bym raczej 
powiedział, że na naszym rynku debiutanci mają aż nadto 
pod górę. Do tego Knausgard po pierwszej książce dostał 
kilkunastoletnie ministerialne stypendium, więc mógł od 
razu przejść na literackie zawodowstwo. U nas literaci-za-
wodowcy to wciąż rzadki zwierz.

Obecny Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa 
polega właśnie na wspieraniu bibliotek poprzez 
dofinansowanie. Trzeba tylko napisać odpowiedni 
wniosek.
To było dosyć skomplikowane. Nie śledziłem tego szcze-
gółowo, więc trudno uznać mnie za wiarygodne źródło, 
ale z  tego co słyszałem, był z  tym na początku duży 
problem. Ale bibliotekarze, tak jak wszyscy, z czasem 
nauczyli się wypełniać wnioski. A  nowoczesnych, faj-
nych bibliotek jest coraz więcej. One też ożywiają obieg 
literacki: są nie tylko wypożyczalniami, ale też domami 
kultury, które zapraszają na spotkania pisarzy. Mają na 
to środki, więc tak jak w innych krajach, kolejnym źró-
dłem utrzymania pisarzy, oprócz książek, stają się spo-
tkania autorskie.



To akurat nie jest zła zmiana.
Ale oprócz tych nowoczesnych bibliotek wciąż 
jest cała masa takich, które nie mają pieniędzy 
na nowości, gdzie oferta dla uczniów kończy 
się na lekturach. Jednak ważniejsze niż spo-
tkania autorskie czy pieniądze, które mają być 
teraz wypłacane autorom za wypożyczanie 
ich książek, jest równy dostęp do literatury dla 
wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszka-
my i jaki jest nasz dochód.

Może po prostu potrzeba ludzi, którym się 
chce?
Oczywiście. Dziś bibliotekarz nie jest tylko 
panią lub panem, który wypełnia karty wy-
pożyczeń, ale jest też promotorem kultury. No 
i oczywiście najważniejszym przewodnikiem 
po literaturze. Gdyby nie bibliotekarka z mo-
jej szkoły podstawowej, nie zacząłbym czytać 
jako wczesny nastolatek Kapuścińskiego, Mi-
łosza, Lema.

Wracając do celebrytozy, panuje ona też na 
polu recenzji.
To wszystko związane jest z problemami prasy 
w Polsce. W Niemczech na przykład dodatki 
z recenzjami to naturalna część gazet. U nas 
recenzje zanikają, tak jak zanikają działy kul-
tury. Ale nie ma co porównywać się z innymi 
krajami, to prowadzi wyłącznie do frustracji, 
a przecież i tak każdy ma swoje kłopoty. Mu-
simy funkcjonować w kulturowym otocze-
niu, w którym jesteśmy. A u nas  powszechne 
czytelnictwo jest stosunkowo nowym zjawi-
skiem, nie ma nawet stu lat. Tymczasem w Fin-
landii, żeby przed stu i więcej laty można było 
zawrzeć związek małżeński, należało dowieść 
umiejętności czytania i pisania. U nas nie. 
Czytanie książek i pisanie było zawsze czyn-
nością elitarną, przywilejem, a nie normą.

Ale myślenie elitarystyczne w dzisiejszym 
świecie nie prowadzi donikąd.
To, że czytanie się upowszechniło, jest ele-
mentem czegoś, co Andrzej Leder nazwał 
prześnioną rewolucją. Pewne zjawiska, które 
gruntownie przeorały naszą tkankę społecz-
ną, wydarzyły nam się w mrocznych czasach 
PRL-u, więc trudno je nam do końca zaakcep-

tować. Tak było również z analfabetyzmem. 
Tak czy inaczej tradycja powszechnego czyta-
nia jest czymś nowym. To nie jest coś, co się 
dziedziczy, choć powinno być, bo nie ma inne-
go sposobu na upowszechnianie czytelnictwa. 
Żadna szkoła, żadna biblioteka tego nam nie 
załatwi. Od tego jest rodzina. 

ENGLISH

PAWEŁ GOŹLIŃSKI: LITERATURE IS AN 
ADDICTION

He’s the editor-in-chief of Książki. Magazyn do 
czytania (Eng.: Books. A Magazine for Reading) and 
the Agora publishing house. Maria Janion’s pupil, 
he is searching for traces of the bards from the 
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...GDY BY  W   P OL S C E  BY Ł O  W I Ę C E J 
L I T E R AT U RY  Ś RODK A ,  D OB RYC H 
P OW I E Ś C I  A DR E S OWA N YC H  D O 
S Z E R S Z E G O  GRO N A  C Z Y T E L N I KÓW, 
M N I E J  UZ A L E Ż N I E N I  BY L I BYŚ M Y 
OD  C E L E B RY T OZ Y.

Romantic Movement in our everyday life. He wrote 
the first Polish romantic suspense novel. We meet 
during the event called Literacki Sopot (Literary 
Sopot) to talk about the literary life of Poles.

How does the life of an editor-in-chief and 
a writer look like? Is it hard to live with two 
professions?
Of course it’s hard, especially that I still feel 
like an aspirant. It is said that you become 
a real writer after your third book. My first one 
was a scientific weighty volume, then came 
two novels, so this third one, after which I’ll 
change my profession on my business card, 
is still before me. Actually, I’m writing it right 
now, but I don’t know when I’ll finish it. For ex-
ample, my most recent novel was supposed to 
be published in 2012, but in the end came out 
in 2015. This is what the attempt to reconcile 
writing with editing and the remnants of your 
family life looks like (laughs). I can write all 
right – but after midnight. 

Previously, you shared your life between 
editorial office and scientific activities.
I’m slowly returning to my scientific life. The 
worst part is that whenever I finally decide 
on what to write, someone from my employ-
ers comes up with some brilliant idea. When 
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the author. But it’s better if someone assists 
the author throughout the entire process of 
writing, helps them avoid entering dead ends 
and notice sandbanks. It’s very important, es-
pecially when it comes to debutants.

So self-publishing is not a good solution for 
an author?
Let’s take a  closer look at how it works. 
Self-publishing generates stars, but these are 
single cases from hundreds of thousands proj-
ects, and additionally, they only brought fame 
and money when they were taken care of by 
professional editors. The best example is The 
Martian by Andy Weir. It was a book that was 
originally self-published, then there was a pub-
lisher and ultimately, there came a Hollywood 
production directed by Ridley Scott. Such sto-
ries do happen, but these are exceptions that 
prove the rule.

What do you think about the phenomenon 
of converting blogs into books?
Well, publishers had to find something to fill 
the gap after Harry Potter (laughs). J.K. Rowl-
ing brought new hope to authors and publish-
ers that it is possible to make astronomical 
amount of money on books. But each saga 
comes to an end and leaves void in its place. 
Publishers had to do something to maintain 
their profits. Potter was substituted for many 
minor sagas, but first and foremost, its place 
has been taken by celebritosis. And once all 
the major and minor celebrities wrote their 
books, the time has come for celebro-blog-
gers. It’s only a variety of celebritosis, strict-
ly connected with the least resistance syn-
drome. Because it’s much easier to publish 
a mediocre book written by an “internet star” 
who already has a face, or at least a profile, and 
knows all ins and outs of self-promotion, than 
to promote a new novelist. It’s true that today 
publishers look for bloggers, and some peo-
ple from the Polish blogosphere publish their 
books each year with a considerable success. 
Honestly speaking, I’ve read only one of them, 
Make life harder. It’s a piece of good satirical 
literature. But it is indeed literature, or in other 
words, something that is perfectly suitable to 
be read within the confinement of covers, and 
additionally, it makes fun of celebritosis.

Literature, because at least one of the 
bloggers is a poet.
Yes, and it’s obvious why this blog was brought 
to life and what it was supposed to be an an-
swer to. I think that if there were more good 
novels addressed to a wider group of readers 
in Poland, we would be less dependent on ce-
lebritosis. But then again, to make this happen 
we need editors, some serious work and invest-
ments in authors. It’s changing though, for 

I was in Paris, documenting my romance sus-
pense novel (Jul), strolling down old streets 
and checking various locations, suddenly I got 
a phone call from the editorial office, and they 
told me, “You need to go back, we have a new 
task for you.” I had planned – naively so – to fin-
ish the book within six months. I had already 
received the advance payment and had been 
trying to go on vacation. “No, no, no, my dear, 
you’ll work on a new project now.” It was a new 
magazine. I worked on it for a year, the project 
ended up in a drawer, and the book had to be 
postponed until the next year. Then until the 
next one. Ultimately, writing Jul took me four 
years. When it was published, I told myself 
that I would never work in such a frenzy again. 
No more waking up in the dead of night and 
no more vacations with a computer. But then 
I signed a contract for another book. Summing 
up, there’s no such thing as reconciling work 
with writing. There’s non-reconciling, the in-
cessant conflict between the two realities.

You don’t seem to be especially neurotic 
about it.
No, because I don’t write to prove anything to 
the world. I don’t have to. But it’s a kind of ad-
diction. Of course, yielding to it may be symp-
tomatic of graphomania. But graphomania is 
also the easiness of writing. And it’s more like 
I create sentences in sweat and toil, so I don’t 
think it applies to me. But once you have creat-
ed a fictional world, it’s really difficult to forgo 
living two simultaneous lives in fiction and real-
ity. Because there’s nothing more exciting than 
having a double life. On the other hand, the oth-
er day I talked with an experienced author who 
has written numerous books. He confessed 
that he had experienced a true happiness only 
when, having been paid advance payments for 
his next books, he told himself “enough” and 
freed himself from the compulsion to write. 
And because he’s a specialist in addictions, he 
knew how to do it. Yes, literature is an addiction.

How can we spread this addiction to others? 
We have a problem in Poland.
From my experience as an editor, I can say that 
authors, of all people, are really numerous.

Then, let’s talk about books from a writer’s 
perspective. The market is erratic.
Oh yeah, erratic it is. Publishers go to great 
lengths to make people believe that they have 
to do with a next masterpiece.

This subject was broached in the most 
recent issue of Książki. Publishers bid on 
titles that are allegedly bestselling before 
they even read the manuscript.
Yes, and as the editor-in-chief of the Agora 
publishing house I have to participate in those 
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games myself. Of course, within bounds of 
possibility, I try keep a cool head and act with 
moderation - and, above all, read what the 
agents offer. But it’s enough to go to the Frank-
furt Book Fair and visit the floor on which liter-
ary agents sit by the tables and try to sell books 
of their authors to spread madness. It’s like 
a casino at the back of a bookshop. On the oth-
er hand, when you look at piles of books that 
look for their publishers and legions of authors 
dreaming about fame, great circulations and 
astronomical advance payments, it is hard 
not to become humble. When a certain popu-
lar science fiction writer saw the multitude of 
books in his genre, he said, “Talent? No. Hard 
work? No. A stroke of genius? No. Success is 
a matter of luck.” Except that he was not ex-
actly right. True talents are not that numer-
ous, amongst hundreds of books sent to our 
publishing house there hasn’t been any mas-
terpiece yet. Because there are none. Because 
not even a masterpiece but just a good read is 
the effect of hard work of the author, the edi-
tors and the publisher. In Poland, meanwhile, 
there’s an entire army of those who write, and 
a mere handful of those who write in a way that 
is worth publishing. And there are even fewer 
of those who can edit or teach and support au-
thors. In Poland, creative writing courses are 
treated with reluctance. Of course, it’s also 
because they are rarely conducted by genu-
ine specialists, competent people. There are 
Czarne’s workshops that give birth to interest-
ing authors, there is the Polish School of Re-
portage, but it’s not enough. There’s too little 
work with authors, and their books are getting 
published too soon.

What are creative writing courses supposed 
to give their participants? It’s not as if you 
can learn talent.
You can’t, but you can help talented people to 
acquire appropriate tools and improve their 
workshop. Discipline their language, work on 
composition, develop ideas, so that they learn 
how to resign from something and cross some-
thing out.

That’s what editors are for.
Yes, but if an editor gets a book two weeks 
before publishing, it’s too little time to work 
with the author. All he or she can do is correct 
mistakes, at most. Meanwhile, some time ago 
we published in Książki an interview with El-
eanor Catton, a New Zealander and the young-
est laureate of the Booker Prize. She said that 
from the moment she signed her first contract, 
she had been working with her editor. I think 
it’s a perfect solution. The worst that could 
happen would be to leave the author alone. 
Some think that the editor is their enemy, but 
it’s not true. After all, the last word belongs to 
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example when it comes to our crime novels. Interesting 
debuts still come out as well, although it’s nothing short 
of a miracle. Fortunately, there still are Polish publishers 
who are willing to take a risk. Some time ago, I talked to 
Karl Ove Knausgård, the famous author of My Struggle. 
He told me that when they publish a book of a debutant 
in Norway, the mere number of copies ordered by librar-
ies amounts to 1,5 thousand. Having sold those 1,5 thou-
sand copies, the publisher breaks even, so they don’t even 
really run any risk by publishing a debutant. Some may 
say, “That’s how it is supposed to be.” I’d say that on our 
market debutants are in for an uphill battle. What is more, 
after his first book, Knausgård received a governmental 
grant for the next several years, so he could become a pro-
fessional writer right away. In Poland, professional writers 
are still few and far between. 

The current National Program for the Promotion 
of Reading consists in supporting libraries through 
financing. The only thing you need to do is to fill in 
a suitable form.
It was somehow complicated. I didn’t follow it in detail, 
so I’m hardly a reliable source, but from what I’ve heard, 
there was a huge problem with it, at least at the beginning. 
But librarians, just like everyone else, have learned how to 
fill in those forms. And there are more and more modern, 
cool libraries out there that also enliven the literary circula-
tion: they are not merely rental places, but rather houses of 
culture that invite authors to meetings with readers. They 
have means to do so, and thus meetings with readers, just 
like in other countries, have become another source of liv-
ing for writers, apart from books.

This in particular is not a bad change.
But apart from those modern libraries there is a whole lot of 
those which don’t have enough money for new books, and 
where the offer for students is limited to obligatory read-
ing. But what is more important than meetings or money 
which is now to be paid to authors for lending their books, 
is an equal access to literature for everyone, irrespective of 
where you live and how high your income is.

Perhaps we just need people who have the willingness 
to do something?
Of course. Today, a librarian is not only a person filling in li-
brary cards, but they are also promoters of culture. And, of 
course, the most important guides to literature. If it hadn’t 
been for a librarian from my elementary school, I wouldn’t 
have started reading such authors as Kapuściński, Miłosz 
or Lem in my early teens. 

Going back to celebritosis, it’s present also in the area of 
reviews.
It’s all connected with press problems in Poland. In Germa-
ny, for example, pull-outs with reviews are a natural part of 
press. In Poland, columns with reviews are disappearing, 
and so are columns about culture. But it’s pointless com-
paring ourselves with other countries, since it can only 
lead to frustration, and everyone has their own problems 
anyway. We have to function in our cultural environment. 
In Poland, common readership is a relatively new phenom-
enon; it’s not even one hundred years old. In Finland, on 
the other hand, if you wanted to get married, you needed 
to prove your ability to read and write. It was different in 
Poland. Reading and writing has always belonged to elites, 
has been a privilege rather than a norm.

But elitist thinking in today’s world doesn’t lead to 
nowhere.
The fact that reading has become common is an element of 
something that Andrzej Leder called “the over-dreamt rev-
olution.” Some phenomena that thoroughly ploughed our 
social tissue happened in the dark times of the Polish Peo-
ple’s Republic, so it’s hard for us to fully accept them. It was 
the same with analphabetism. In any case, the tradition of 
common reading is something new. It’s not something you 
inherit, although by all means it should, because there’s 
no other way to popularize reading. No school, no library 
could ever do this. That’s what family is for. 





ook! Polish Picturebook! składa się z trzech ele-
mentów: wystawy ilustracji i książek, warsztatów 
oraz publikacji, której autorki: Małgorzata Cac-

kowska, Grażka Lange i Anita Wicencjusz-Patyna, pi-
szą o książce obrazkowej, przypominają jej przeszłość 
oraz trwałe oddziaływanie na współczesnych twórców. 
Ta publikacja wypełnia istotną lukę w opracowaniach 
na temat naszych książek obrazkowych i stanowi zna-
komity wzorzec pisania na ten temat (i pokazywania 
tego, o czym się pisze). 

Wystawa i warsztaty, w Rydze i w Wilnie cieszą się 
bardzo dużą popularnością. Łotewska część, która od-
bywała się od 22 kwietnia do 30 maja, przyciągnęła 20 
000 zwiedzających. 

Od 31 października do 28 listopada organizatorzy 
serdecznie zapraszają do Tallinna, gdzie wystawa będzie 
prezentowana w  Estońskim Centrum Literatury dla 
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Dzieci. Wystawie jak zwykle towarzyszyć będą warszta-
ty i spotkania z twórcami. 

ENGLISH

POLISH ILLUSTRATION FOR EXPORT

A Polish illustration book is a brand known for years. There is 
potential for this phenomenon to gain respect in the eyes of 
a new audience, not only the one from Poland. This time we can 
see the project “Look! Polish PictrueBook!” of the Baltic Culture 
Centre in Gdańsk, which is promoting the Polish illustration book 
abroad, until October 15th, in the Vilnius City Hall.

Look! Polish PictureBook! is formed by three elements: 
an exhibition of illustrations and books, workshops 
and publications, authors of which: Małgorzata Cac-
kowska, Grażka Lange and Anita Wicencjusz-Patyna, 
write about a picture book, remind about its past and 
permanent influence on the modern creators. This 
publication is filling in an important hole in the works 
about our illustration books and makes for a great mod-
el of writing about this topic (and showing what we are 
writing about).

The exhibition and workshops were very popular in 
Riga and Vilnius. The Latvian part, which took place 
between 22nd of April and 30th of May, drew 20 000 
visitors.

From 31st of October until the 28th of November the 
organisers are warmly inviting to Tallinn, where the ex-
hibition will be presented in the Estonian Literature Cen-
tre for Children. As usual, workshops and meetings with 
creators will be taking place alongside the exhibition.

L

NADBAŁTYCKIE CENTRUM 
KULTURY W GDAŃSKU
ul. Korzenna 33/35, 80 - 851 Gdańsk
www.nck.org.pl / www.centrumjana.pl
tel. +48 (58) 301 10 51 
sekretariat@nck.org.pl
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POLSKA 
ILUSTRACJA 
NA EKSPORT

TEKST Sylwia Gutowska ILUSTRACJE Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

POLSKA KSIĄŻKA ILUSTROWANA TO MARKA ZNANA 
OD DZIESIĘCIOLECI. JEST POTENCJAŁ, BY TEN 
FENOMEN ZYSKAŁ UZNANIE W OCZACH NOWYCH 
ODBIORCÓW, NIE TYLKO Z POLSKI. PROJEKT 
„LOOK! POLISH PICTUREBOOK!” NADBAŁTYCKIEGO 
CENTRUM KULTURY W GDAŃSKU, KTÓRY PROMUJE 
POLSKĄ KSIĄŻKĘ ILUSTROWANĄ ZA GRANICAMI 
NASZEGO KRAJU, TYM RAZEM MOŻEMY ZOBACZYĆ 
DO 15 PAŹDZIERNIKA W RATUSZU WILEŃSKIM.
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ój ulubiony eksponat w  Centrum 
Nauki Kopernik stoi w hallu opodal 
wejścia głównego – to robot-poeta, 

który układa absurdalne wierszyki z podsunię-
tych mu słów. Jest lepszy od surrealistów, bo 
bez wysiłku korzysta z ich metody pisma au-
tomatycznego w sposób zupełnie niezmącony 
logicznością skojarzeń, jest to poezja w stanie 
czystym, wyzbyta kontroli rozumu, albowiem 
robot nie posiada podświadomości. W najnow-
szym filmie Wernera Herzoga, poświęconym 
nie tylko internetowi, ale i  robotyce, pada 
pytanie o to, czy maszyna będzie w stanie wy-
ręczyć człowieka także w dziedzinie sztuki – 
naukowiec odpowiada, że tylko poniekąd, bo 
robot co prawda nakręci film, ale nie będzie to 
film tak dobry, jak autorskie dzieła samego He-
rzoga. Nie przesądzałbym tego, zwłaszcza jeśli 
chodzi o fabuły, bo w tej dziedzinie niemiecki 
reżyser kompletnie stracił moc, od kiedy 
umarł jego aktor-guru Klaus Kinsky, robi filmy 
coraz słabsze, coraz bardziej nieistotne, coraz 
mniej naznaczone autorskim charakterem 
pisma. Co innego z dokumentami – tu Herzog 
pozostaje jednym z mistrzów eseju o cywiliza-
cji, niedoścignionym w wywoływaniu efektu 
dziwności istnienia, niezależnie od tego, czy 
świadomie obiera sobie na bohaterów freaków 

(jak tytułowy Grizzly Man), czy jak w „Lo…” 
skrajnych racjonalistów – naukowców, progra-
mistów, konstruktorów myślących maszyn. 
Jak zwykle w offie słyszymy jego najczęściej 
– obok Slavoja Żiżka – parodiowaną angielsz-
czyznę w kinie, którą Herzog zadaje pytania, 
nie wstydząc się własnej naiwności, przez co 
rozmówcy mają dodatkowy powód, żeby od-
powiadać do kamery głośno i wyraźnie, jakby 
tłumaczyli elementarne prawa imbecylowi, 
co już samo w sobie daje efekt dziwaczny. Niby 
to tylko gadające głowy, ale zapamiętale snują 
opowieści trudne do zapomnienia: a to o gra-
czach-nałogowcach, którzy kupują sobie pielu-
chy dla dorosłych, żeby nie musieć wychodzić 
za potrzebą w trakcie internetowej rozgrywki, 
a to o śmierci głodowej dziecka, o którym za-
pomniało małżeństwo uzależnione od gry, 
w której opiekowali się dzieckiem wirtualnym, 
a to o strefie poza zasięgiem stworzonej przez 
obsługę gigantycznej anteny czekającej na naj-
drobniejszy niezakłócony sygnał z kosmosu, 
w której cieniu osiedlają się „alergicy promie-
niowania”, a to o perypetiach najsłynniejszego 
hakera, który złapany przez FBI musiał odsie-
dzieć kilka lat bez komórki, bo prokurator 
stwierdził, że wygwizdując sygnał do telefonu 
będzie w stanie zdetonować ładunki atomowe. 
Herzog odsłania mapę świata nieodwołalnie 
złapanego w sieć, jeden z badaczy twierdzi, 
że przy totalnym black oucie ludzkość już nie 
przetrwa – od zagłady dzielą nas bowiem cztery 
sute posiłki, których zabraknie, kiedy Internet 
„zgaśnie”. Jeśli zaś nie zgaśnie, lada chwila ziści 
się marzenie o telepatii, która jest przecież tyl-
ko bezprzewodową transmisją myśli. A zatem: 
strach pomyśleć. 

ENGLISH

WERNER HERZOG – ‘LO AND BEHOLD, 
REVERIES OF THE CONNECTED WORLD’

My favourite exhibit in Copernicus Science 
Centre is in the hall near the main entrance 
– it's a poet-robot, which composes absurd 
poems with words it hears. It's better than 

surrealists because it uses their automatic 
writing method without any effort, in a way 
absolutely unaffected by logical associations; 
it's a sheer poetry, devoid of control of the rea-
son, as the robot has no subconscious. In the 
last film of Werner Herzog, not only about the 
Internet but also about robotics, a question 
is put whether a machine will be able to help 
humans also in the field of art. A scientist 
answers that only to some extent because 
a robot will shoot a film, but the film won't be 
as good as the works of Herzog himself. Well, 
I wouldn't be so sure, especially when it comes 
to plots – the German director has absolutely 
lost his power; since the death of his idol ac-
tor Klaus Kinsky, his films are less and less 
successful, more and more irrelevant, less 
and less marked by the author's individual 
vision. Documentaries are a  different ket-
tle of fish – here, Herzog remains one of the 
masters of the essay on civilisation, unpar-
alleled when it comes to creating an effect of 
strangeness of being, regardless of whether 
he chooses freaks (like the title Grizzly Man) 
as the characters of his films or extreme radi-
cals (like in ‘Lo…’) – scientists, programmers, 
constructors of intelligent machines. As usu-
ally, we can hear his English, which is most 
often – beside Slavoj Żiżek's – mocked in the 
cinema, in which he asks questions without 
being ashamed of his naivety. As a result, his 
interlocutors are encouraged to answer loud-
ly and clearly to the camera, as if they were 
explaining basic principles to an imbecile, 
which has a really strange effect. They may be 
only talking heads but they are spinning their 
yarns difficult to forget: about addicts-play-
ers who buy nappies for adults not to go to 
the toilet when they're playing games online; 
about a death by starvation of a child, whose 
parents – addicted to a game in which they 
looked after a virtual child – forgot about it; 
about a zone not covered by a signal, created 
by operators of an enormous aerial waiting for 
the slightest uninterrupted signal from the 
universe, in whose shade people ‘allergic to 
radiation’ settle; about trials and tribulations 
of the most famous hacker, who was caught 
by the FBI and had to do time without a mo-
bile phone because the prosecutor decided 
that he would be able to set off nuclear bombs 
by whistling a signal on the phone. Herzog 
uncovers a map of the world caught in the net-
work beyond recall. One of the researchers 
claims that in the event of a total blackout, 
the humanity won't survive – the annihilation 
of humanity will come after the lack of four 
sumptuous meals when the Internet ‘goes 
out’. But if it doesn't, the dream of telepathy, 
which is only a cordless exchange of thoughts, 
will soon come true. Therefore, I shudder to 
think about the future. 
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WOJCIECH 
KUCZOK
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.
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“LO I STAŁO 
SIĘ. ZADUMA 
NAD ŚWIATEM 
W SIECI”
WERNER HERZOG
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POEZJA 

KASI BA NAŚ



KASIA BANAŚ – studiowała w Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, 
Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa obroniła 
w 1997 roku w pracowni profesora Józefa Hała-
sa. Należy do Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. W ostatnich latach stworzyła cykle obrazów 
inspirowanych poezją Tomasza Różyckiego, 
Henrika Nordbrandta oraz Jensa Fink-Jensena.

zasami zakochuję się od pierwszego wej-
rzenia. W rzeczach, momentach, star-
szych małżeństwach w parku i dźwię-

kach gitary. Czasem zakochuję się na moment, 
a czasem na zabój i potem ta wielka miłość 
siedzi mi na ramieniu z pozostałą bandą moich 
westchnień. Zajmuję się sztuką, nic więc dziw-
nego, że mam całą bazę nazwisk o twarzach 
złożonych z obrazów, przyśpieszających rytm 
serca jak nocny bieg przez puste osiedle.

Najfajniejsze w malarstwie jest to, że pierw-
szy maleńki błysk skłania mnie zawsze do 
chcenia więcej. Znam w ten sposób większość 
obrazów Schielego, Maneta i Hodlera, każdą 
Górę Hałasa i z tego konkretnego powodu nie 
mam ochoty oglądać Rubensa. Dlatego za-
wsze, kiedy w Warszawie organizują te wszyst-
kie targi z drogimi stanowiskami i sprzedaw-
cami, którzy wiedzą co-gdzie-za-ile i czy w ogó-
le warto, chodzę tam w nadziei, że i tym razem 
coś zaskoczy i będę miała o czym pisać. Nie 

będę kłamać, że to rzadkość, że tak się dzieje. 
Od zawsze jestem kochliwa w kwestii ludzkiej 
twórczości i doskonale wiem, kiedy coś ma 
duszę, a kiedy nie. Zobaczyłam więc pewnego 
razu samotny obraz z podpisem „Kasia Banaś” 
i trochę się zabujałam.

Chyba w tych kolorach, migoczących jak 
światło, które budzi mnie w poniedziałki, wpa-
dając przez nieszczelną roletę. Są po prostu 
ładne. Ciepłe i przyjemne w ten szczególny 
sposób, dzięki któremu staję jak wryta, mrużę 
oczy, a potem uśmiecham się i rzucam krótkie: 
„no, no!”. Karmię wtedy swoje oczy, obżeram 
się, jakby ten moment był jedyną okazją na 
oglądanie tego, co właśnie mam przed sobą. 
Luksusem. Cisza w ogrodzie, zachód słońca 
nad jeziorem, sierpniowe popołudnie na pla-
ży i bielutki śnieg w grudniu. Kasia, zupełnie 
jakby weszła mi w głowę, utrwala wszystkie 
chwile, które kojarzę z niezmąconym niczym 
szczęściem, taką najczystszą jego formą, do 
której tęsknię w mieście i której nie chcę prze-
rwać, gdy wreszcie nadeszła. Jak gdyby znala-
zła sposób, żeby malować poezję, którą pierw-
szy raz w życiu naprawdę rozumiem.

Jest coś dobrego w tych obrazach, czego 
nie umiem ubrać w słowa. Trochę spokoju, 
trochę blasku, bardzo dużo czułości. Dla 
mnie zawsze cały szkopuł tkwił w tym, żeby 
sztuka przede wszystkim dawała przyjem-
ność. I oprócz przypadków, którym dziwną 
rozkosz przynoszą usilne potyczki z kontro-
wersją, twórczość powinna nieść ukojenie. 
Jej oglądaniu musi towarzyszyć charaktery-
styczny ścisk w klatce piersiowej, płynący 
ciepłem wzdłuż przełyku i kończący się na 
twarzy niepohamowanym grymasem uzna-
nia. Fajnie, że w przypadku Kasi dodałam 
od siebie jeszcze uśmiech, kiwanie głową i ci-
che, ale wymowne: „wow”. 

ENGLISH 

THE POETRY OF KASIA BANAŚ

KASIA BANAŚ – graduated from the Faculty of 
Painting, Graphic Arts and Sculpture at the Acad-
emy of Art and Design in Wrocław. She defend-
ed her diploma in painting in 1997 in the studio 
of professor Józef Hałas. She is a member of 

P O E Z J A  K A S I  B A N A Ś

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

the Association of Polish Artists and Designers. 
The artist has done cycles of paintings inspired 
by the poetry of Tomasz Różycki, Henrik Nord-
brandt and Jens Fink-Jensen.

I sometimes fall in love at first sight. With 
things, moments, old couples in the park and 
sounds of guitar. I fall in love either for a while 
or head over heels, and later, this great love 
sticks in my mind together with the rest of my 
memories. I deal with art so no wonder that 
I have the whole base of names with faces com-
posed of pictures, making my heart beat faster 
like a run through empty streets at night.

The best thing about painting is that the 
first flicker always makes me want more. 
That's why I know the majority of paintings 
of Schiele, Manet and Hodler, each Mountain 
of Hałas; that's why I don't want to look at 
Rubens' paintings. I always go to all these fairs 
in Warsaw with expensive stalls and sellers 
who always know what-where-how much and 
whether it's worth it because I hope that one 
more time something will click, and I'll have 
something to write about. I won't lie it doesn't 
happen often. I've always been amorous when 
it comes to human creation and I know very 
well whether an object has a soul or not. Once, 
I saw a lone painting signed ‘Kasia Banaś’ and 
I fell in love a little.

I suppose I fell in love with its colours, glim-
mering like a light which wakes me up on Mon-
days falling through a gap in the roller blind. 
They are simply pretty. Warm and fuzzy in this 
special way thanks to which I stand nailed to 
the ground, narrow my eyes, smile and say, 
‘well, well, well!’ Then, I cherish the painting, 
devour it with my eyes as if that moment was 
the only chance to see what's in front of me. 
A luxury. Silence in the garden, a sunset by 
the lake, an August afternoon on the beach 
and white snow in December. As if reading 
my mind, Kasia records all moments which 
I associate with sheer happiness, its purest 
form – which I often miss in the city and which 
I don't want to stop when it finally comes. As 
if she had found a way to paint poetry which 
I really understand for the first time in my life.

There's something good about these 
paintings, which I can't describe with words. 
A  bit of calmness, a  bit of shine, much ten-
derness. In my view, the hitch is that the art 
should give pleasure in the first place. And 
apart from the cases which derive perverse 
pleasure from struggles with controversy, 
creation should be a  source of comfort. It 
should be watched with characteristic tight-
ness in the chest, going through the oesoph-
agus to the face, ending with an unstoppable 
expression of appreciation. It's great that in 
the case of Kasia, I also added a smile, a nod 
and quiet but meaningful, ‘wow.’ 

J E ST COŚ DOBR EG O W T YCH 
OBR A ZACH, CZEG O N I E U M I EM 
U BR AĆ W SŁ OWA. TROCH Ę 
SPOKOJ U, TROCH Ę BL A SKU, 
BA R DZO DUŻO CZ U Ł OŚCI. 

C



etka „100% cotton” cieszy się po-
wodzeniem. Bawełniane są męskie 
koszule i koszulki, przewiewne su-

kienki i kobiece bluzki, t-shirty dla nastolat-
ków, niemowlęce body. Tkanina jest tania, 
dostępna, wygodna i  naturalna. Z  marszu 
uważa się też, że jest przyjazna dla człowieka 
i środowiska. Czy aby na pewno?

ALERGIE I ZATRUCIA
Trzy lata temu Greenpeace przebadał próbki 
dziecięcych ubrań i butów dostępnych w skle-
pach znanych marek odzieżowych. W każdym 
z nich wykryto przynajmniej jeden produkt 
zawierający niebezpieczne związki chemicz-
ne. W ulotce wydanej przez organizację eko-
logiczną można przeczytać, że w tekstyliach 
znaleziono chemikalia potencjalnie rakotwór-
cze, wpływające na system immunologiczny, 
zaburzające gospodarkę hormonalną, podraż-
niające skórę i negatywnie oddziałujące na 
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DWIE FILIŻANKI NAWOZÓW SZTUCZNYCH MIESZA 
SIĘ Z ŁYŻECZKĄ TOKSYCZNYCH PESTYCYDÓW, 
WSYPUJE DO 2700 LITRÓW WODY, DODAJE 
WYBIELACZE, BARWNIKI, PARAFINĘ, FORMALDEHYD, 
W SUMIE KILKA TYSIĘCY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 
– I POWSTAJE JEDNA BAWEŁNIANA KOSZULKA.

układ rozrodczy. Pod tym względem odzież 
dla dzieci w niczym nie różniła się od podob-
nych artykułów dla dorosłych. 

Ujęte w  badaniach artykuły nie są też 
żadnym wyjątkiem, bo uprawa bawełny na 
skalę masową generalnie obarczona jest 
ryzykiem zanieczyszczeń. Wystarczy spoj-
rzeć na statystyki. Roślina jest uprawiana 
zaledwie na 2,5 procent ziemi, mimo to przy-
pada na nią aż ćwierć światowego zużycia 
środków owadobójczych i  dziesiąta część 
nawozów sztucznych. Dlatego pracujący na 
plantacjach bawełny rolnicy przed kontak-
tem z rośliną obowiązkowo muszą zakładać 
kombinezony ochronne. A jako że dzieje się 
tak nie zawsze i nie wszędzie, to co roku w re-
zultacie zatruć chemicznych umiera około 
20 tysięcy osób. Poparzenia i alergie skórne 
są nieobce również pracownikom obecnym 
podczas kolejnych etapów obróbki bawełny. 
Zanim z utkanej tkaniny powstanie ubranie, 

TEKST I ZDJĘCIA Julia Wizowska

OWIJA NIE
W BAWEŁNĘ

materiał musi odbyć szereg zabiegów, od od-
parzania, by odzież w trakcie użytkowania 
nie zbiegała się w praniu, przez odtłuszcza-
nie, wybielanie aż po farbowanie. Zużywa się 
wówczas ponad 8 tysięcy związków chemicz-
nych. Tkanina wchłania 80 procent z nich, 
reszta zaś ląduje w ściekach. 



O W I J A N I E  W  B A W E Ł N Ę

NAJPIERW WODA, POTEM ŚCIEKI
Organizacje proekologiczne szacują, że przemysł tekstyl-
ny co roku spuszcza do wód światowych do 50 tysięcy ton 
farby. Europejskie ośrodki znają już sposoby na uzdatnia-
nie tych ścieków, oazą odzieżową pozostaje jednak Azja 
Południowo-Wschodnia, gdzie unijne przepisy nie mają 
zastosowania, a kosztowne metody oczyszczania są nie-
opłacalne. W ten sposób barwniki, z których część jest 
toksyczna, lądują w oceanie, siejąc spustoszenie wśród 
organizmów wodnych i zatruwając wodę pitną okolicz-
nym mieszkańcom. 

Woda w produkcji bawełny ma zresztą znaczenie klu-
czowe. Roślina jest szalenie wodochłonna: do wyprodu-
kowania 1 kilograma surowca potrzeba jej aż 29 tysięcy 
litrów, do ufarbowania – kolejnych 150 litrów. W prze-
liczeniu na jedną koszulkę daje to w sumie 2700 litrów 
wody. Tyle człowiek wypija w ciągu kolejnych trzech lat 
swojego życia. 

Do czego prowadzi nieodpowiedzialne gospodaro-
wanie zasobami wodnymi przy uprawie rośliny, która 
potrzebuje stałego nawadniania, najdobitniej pokazuje ka-
tastrofa ekologiczna w rejonie jeziora Aralskiego. W latach 
60. władze Związku Radzieckiego postanowiły zwiększyć 
produkcję bawełny w Uzbekistanie i w związku z tym za-

D O  O GR A N IC Z E N I A 
I L O Ś C I  PRODU KOWA N YC H 
ODPA D ÓW  T E K S T Y L N YC H 
N AWO ŁUJĄ  W I Ę C 
Z WOL E N N IC Y 
S L OW  FA S H IO N  – 
ROZ WA Ż N E J  MODY...

wśród zamieszkujących okolice osób. Dziś z problemem 
dostępu do wody pitnej zmagają się także mieszkańcy in-
nego wielkiego plantatora bawełny – Egiptu.

TWÓRCZY UPCYKLING
Nie mniej szkodliwa dla środowiska jest także odzież po 
zakończeniu swojego cyklu „życia”. Jeśli wyląduje w koszu 
– skończy na wysypisku śmieci, gdzie, rozkładając się, 
zacznie uwalniać do gleby zatruwające ją pierwiastki che-
miczne. Do ograniczenia ilości produkowanych odpa-
dów tekstylnych nawołują więc zwolennicy slow fashion 
– rozważnej mody, zjawiska, które powstało w kontrze 
do mody fast: szybkiej, zmiennej, dążącej do coraz to no-
wych, często nieprzemyślanych zakupów. Slow z jednej 
strony stawia na ubrania dobrej jakości, które, choć kosz-
tują więcej, to posłużą dłużej, zaspokajając potrzeby właści-
cieli i dbając o zasoby środowiska. A z drugiej strony, na 
twórczy upcykling, czyli przerabianie niepotrzebnych rze-
czy w taki sposób, by zyskały drugie życie w nowej odsłonie 
i nie wylądowały zbyt szybko na śmietniku. W ten sposób 
powstaje popularna obecnie biżuteria z t-shirta, podusz-
ki jaśki ze starych swetrów, poszewki z męskich koszul, 
siatki na zakupy i dywaniki z koszulek, a nawet płaszcze 
z koca. Da się to jak najbardziej wykonać samodzielnie. Co 
jednak mają robić ci, którzy nie potrafią szyć ani dziergać? 
Mogą podążać za duchem slow, kupując mniej ubrań, za to 
dokładnie selekcjonując odzież pod kątem jakości i dobie-
rając ją do reszty garderoby albo wybierać ubrania z orga-
nicznej bawełny. To jest bardziej przyjazne dla człowieka 
i mniej szkodliwe dla natury.  

rządziły budowę kanałów irygacyjnych odprowadzających 
wodę z dwóch rzek zasilających akwen. Z braku dopływu 
wody jezioro zaczęło się kurczyć, zmniejszając swoją ob-
jętość o 85 procent w ciągu kilku dekad. Jednocześnie ro-
snące zasolenie przyczyniło się do wyginięcia wszystkich 
gatunków zamieszkujących akwen, upadku rybołówstwa, 
wzrostu zachorowań na astmę, padaczkę i nowotwory 
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COTTON ON TO SLOW FASHION

Take two cups of chemical fertilisers, a teaspoon of toxic 
pesticides, 2700 litres of water, add some bleach, dyes, paraffin, 
formaldehyde, in all, a few thousand chemical substances – and 
you get one cotton T-shirt.

The ‘100% cotton’ label is really popular nowadays. Men’s 
shirts and T-shirts, women’s filmy dresses and shirts, 
T-shirts for teenagers, and bodies for babies are made from 
cotton. This fabric is cheap, available, comfortable, and 
natural. And is automatically assumed to be eco- and hu-
man-friendly. Is that for sure?

ALLERGIES AND POISONINGS
Three years ago, Greenpeace examined samples of chil-
dren’s clothes and shoes available in stores of well-known 
brands. In each of them, at least one product containing 
dangerous chemical compounds was found. According 
to the leaflet published by the organisation, potentially 
carcinogenic chemicals were found in the textiles – the 
substances affect the immune system, have endocrine 
disrupting properties, irritate the skin, and have a nega-
tive influence on the reproductive system. The results 
were the same for children’s and adults’ products. 

It is no exception, as mass cotton production generally 
involves the risk of pollution. Have a look at statistics. 
Even though the plant is grown on only 2.5% of land, its 
production consumes a quarter of insecticides and one 
tenth of chemical fertilisers used in the world. That is why 
farmers working on cotton plantations who have direct 
contact with the plant must wear protective suits. And 
since the rule is not always observed, 20 thousand people 
die from chemical poisoning every year. Burns and skin 
allergies also affect workers dealing with the next stages 
of cotton processing. Before a piece of clothing is made, 
the fabric has to go through a series of procedures – from 
reducing moisture content in order to prevent the fabric 
from shrinking in the washing machine, through degreas-
ing and bleaching, to dyeing. Over 8 thousand chemicals 
are used in the process. The fabric absorbs 80% of them, 
the rest ends up in sewage. 

FIRST WATER, NEXT SEWAGE
Pro-ecological organisations estimate that the textile in-
dustry discharges 50 thousand tons of dyes into waters all 
over the world. In Europe, appropriate methods of sewage 
treatment apply; however, South-East Asia, where the EU 
regulations do not apply, and costly methods of treatment 
are unprofitable, remains the greatest concern. As a re-
sult, the dyes, some of them with toxic properties, are dis-
charged into the ocean, wreaking havoc on marine organ-
isms and contaminating drinking water of local people. 

Water is of key significance in cotton production by the 
way. The plant is immensely water-consuming: to produce 
1 kilogram of fabric one needs 29 thousand litres, to dye it 
– another 150 litres. It amounts to 2700 litres of water per 
shirt. This is as much as a person drinks in three years.

Potential results of irresponsible use of water resources 
in the water-consuming cotton production can be exempli-
fied by the environmental disaster in the region of the Aral 
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Sea. In the 1960s, the government of the Soviet Union de-
cided to increase the cotton production in Uzbekistan and 
ordered to build irrigation canals discharging water from 
two rivers flowing into the Aral Sea. Lack of water made 
the lake shrink and decrease its volume by 85% within a few 
decades. At the same time, growing salinity contributed 
to the extinction of all species in the lake, bringing fishery 
collapse as well as increase in the incidence of asthma, ep-
ilepsy, and cancer among the people in the area. Now, in-
habitants of another huge cotton grower – Egypt – struggle 
with the lack of drinking water.

CREATIVE UPCYCLING
The negative impact of the cotton clothes on the environ-
ment does not end with their life cycle. If the clothes are 
thrown into a waste bin, they go to the landfill site, where, 
while decomposing, they release poisonous chemicals to 
the soil. Supporters of slow fashion call for restrictions on 
the amount of textile waste. Slow fashion is a phenome-
non which appeared in opposition to fast fashion – fast 
and changeable style which encourages new and often 
hasty purchases. Slow fashion opts for high-quality clothes, 
which, even though more expensive, can be used longer 
and hence, are more eco-friendly. Moreover, it promotes 
the idea of creative upcycling, that is converting useless 
stuff into new products that may serve new purposes in-
stead of being thrown into a waste bin. That is how jewellery 
is made from T-shirts, pillows are made from old jumpers, 
pillowcases from men’s shirts, shopping bags and rugs 
from shirts, and even coats from blankets. It can be easily 
done at home. But what is there for those who cannot sew 
nor crochet? They can follow the spirit of slow fashion, by 
buying fewer pieces of clothing, selecting products in terms 
of their quality and usefulness, or purchasing clothes made 
from organic cotton. It is more human-friendly and less 
harmful to the environment. 

M O D A  /  F A S H I O N





iecie co to jest cymbergaj? Być może 
znacie tę grę pod różnymi nazwami 
i  w  różnych odmianach. U  mnie 

zaczęło się od tak zwanego cymbergaja grze-
bieniowego, czyli przesuwanie dwóch monet 
przyrządem do przeczesywania włosów. Nie 
byłbym jednak sobą gdybym tej gry nie roz-
winął. Z dużego stołu stworzyłem boisko. Na-
rysowałem linie dokładnie odmierzając każ-
dy centymetr. Bramki wstawiłem takie jak 
dziś widzimy w stołach do piłkarzyków. A na 

Nie mówiłem o tym nikomu przez kilkana-
ście lat. Chwalę się tym teraz, w tym miejscu. 
I aż mi lżej na sercu. 

ENGLISH

IT WAS ME WHO CAME UP WITH THE 
CHAMPIONS LEAGUE!

This theory can be controversial, but true enough 
to bravely put it in the title. I came up with the 
Champions League – maybe in a different shape 
than the current one, but more similar to the 
ideas of the richest clubs in Europe, meaning the 
Super League.

You know what coin football is? Maybe you 
know this game under different names and in 
different forms. With me it all started with the 
so called comb coin football, meaning moving 
of two coins with a tool used for combing hair. 
I would not be myself if I have not developed 
this game. I made a football field from a large 
table. I drew lines, precisely measuring ev-
ery centimetre. I put goals like those that we 
now see on table football. And on the “grass” 
I placed twenty two players. Yes, yes! Eleven 
for each side! They were played by checkers 
pawns, the ball was a button.

And this is how I played different champi-
onship games – World Cup, European Cham-
pionships. I also dreamt about club games. In 
those times, and it was the eighties, Europe-
an Cups were played in a cup system. I creat-
ed the league. A league in which the national 
champions played as well as the clubs at the 
head of the tables. Thanks to this the partic-
ipants were the players of Górnik Zabrze, 
GKS Katowice or Pogonia Szczecin, but also, 
amongst others, almost forgotten clubs (then 
permanent cup holders): LASK Linz, Valur 
Reykjavik, Fram Reykjavik, Sredec Sofia, 
Sigma Ołomuniec or the Luxembourg (!) Jau-
nesse Esch. In my notes from the past I also 
find Zenit Leningrad (for the youngest read-
ers: today’s Sankt Petersburg).

There were such emotions when Górnik 
Zabrze tied with Real Madrid 2:2 or Geiksa 
won a destination match with Benfica Lisbon. 

These were also my sport journalism be-
ginnings. I played, shot goals and at the same 
time commented on the events on the field. 
My parents heard only shouts coming from 
my room and the names of the football stars 
of that time.

A few years later the Champions League 
appeared. It was not a reflection of my notes, 
but the matches from the group phase in the 
“everyone with everyone” system was a thing 
shared with my games.

I have not told this to anyone for a few doz-
en years. I am sharing this here and now. And 
it is as if a weight got lifted of my shoulders. 

W
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TEZA BYĆ MOŻE KONTROWERSYJNA, ALE WYSTARCZAJĄCO 
PRAWDZIWA BY JĄ ODWAŻNIE PODAĆ W TYTULE. WYMYŚLIŁEM 
LIGĘ MISTRZÓW – WPRAWDZIE W INNYM KSZTAŁCIE NIŻ TA TERAZ 
OBOWIĄZUJĄCA, ALE ZA TO PRZYPOMINAJĄCĄ OBECNE POMYSŁY 
NAJBOGATSZYCH KLUBÓW EUROPY, CZYLI SUPERLIGĘ.

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

„murawie” umieściłem dwudziestu dwóch za-
wodników. Tak, tak! Po jedenastu! W ich role 
weszły pionki warcabów, piłkę stanowił guzik.

I w ten sposób rozgrywałem rozmaite tur-
nieje mistrzowskie – mundial, mistrzostwa 
Europy. Zamarzyły mi się też rozgrywki klu-
bowe. W owych czasach, a były to lata osiem-
dziesiąte, europejskie puchary rozgrywane 
były systemem pucharowym. Ja stworzyłem 
ligę. Ligę, w której grali mistrzowie krajów, 
a także kluby z czołówek tabel. Dzięki temu 
uczestnikami byli piłkarze Górnika Zabrze, 
GKS-u Katowice czy Pogoni Szczecin, ale też 
między innymi niemal zapomniane już kluby 
(wtedy etatowi pucharowicze): LASK Linz, Va-
lur Reykjavik, Fram Reykjavik, Sredec Sofia, 
Sigma Ołomuniec czy luksemburski (!) Jau-
nesse Esch. W notatkach z przeszłości odnaj-
duję też Zenit Leningrad (dla młodszych czy-
telników: dzisiejszy Sankt Petersburg).

Cóż to były za emocje kiedy Górnik Zabrze 
remisował z Realem Madryt 2:2 albo Gieksa 
wygrywała na wyjeździe z Benficą Lizbona.

To były też początki mojego dziennikar-
stwa sportowego. Grałem, strzelałem gole 
i jednocześnie komentowałem wydarzenia na 
boisku. Rodzice słyszeli jedynie okrzyki do-
biegające z mojego pokoju i nazwiska ówcze-
snych gwiazd futbolu.

Kilka lat później powstała Liga Mistrzów. 
Nie była ona odzwierciedleniem moich no-
tatek ale mecze fazy grupowej w  systemie 
„każdy z każdym” były elementem wspólnym 
z moimi rozgrywkami.

TO JA
WYMYŚLIŁEM
LIGĘ MISTRZÓW!
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MAJĄ RÓŻNE KSZTAŁTY ORAZ SPOSÓB 
WYKOŃCZENIA, A MOC, KTÓRA W NICH DRZEMIE, 
POTRAFI DOSTARCZYĆ NIESPODZIANEK. KIEDYŚ 
TYLKO ŚRODEK TRANSPORTU, DZISIAJ STYL ŻYCIA. 
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ – MAWIA STARE 
PRZYSŁOWIE. SAMOCHÓD WCALE NIE POZOSTAJE TU 
BEZ ZNACZENIA. CO ZATEM CIŚNIE SIĘ NA USTA NA 
WIDOK KIEROWCY W WIELKIM, CZARNYM PORSCHE?
ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

ANNA  
NAZAROWICZ

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

PLANETA 
MOCY

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S



 jednym z  wywiadów Irena Eris 
powiedziała, że nigdy nie robi in-
teresów z  ludźmi, którzy mają za-

niedbane włosy, zęby oraz paznokcie. Nie 
wspomniała w  tej układance ani słowem 
o samochodzie, co wcale nie oznacza, że ten 
pozostaje bez znaczenia. A  przynajmniej 
w świecie biznesu, gdzie samochód to swego 
rodzaju wizytówka. Motoryzacja ma jednak 
to do siebie, że skutecznie potrafi namieszać 
w głowie i o ładnym samochodzie marzą nie 
tylko przedstawiciele wyższych sfer. A naj-
lepszym tego przykładem może być Porsche 
Cayenne. Model ten z roku na rok bije kolej-
ne rekordy sprzedaży.

Niezależnie od wieku i płci samochody 
ze Stuttgartu zawsze przyprawiają o szyb-
sze bicie serca. A Porsche to rzeka, do któ-
rej gdy już raz się wejdzie, z wyjściem może 
być kłopot. Radość z prowadzenia Porsche 
może być bowiem ogromna i  wtedy mało 

W

P OR S C H E  T O  R Z E K A , 
D O  KT ÓR E J  GDY  J UŻ 
R A Z  S I Ę  W E J DZ I E , 
Z   W YJ Ś C I E M  MOŻ E 
BYĆ  K Ł OP O T.

pomina dom jednorodzinny i  taką też 
funkcję ma poniekąd spełniać, chociaż na 
jego zakup często decydują się również ci, 
którzy pokaźnej rodziny wcale nie mają. 
Mają za to pieniądze oraz chęć podróżo-
wania w najwygodniejszych warunkach. 
A tego z pewnością nikomu tu nie zabrak-
nie. Kokpit to prawdziwe centrum stero-
wania tym niemieckim wszechświatem. 
Mamy tu zatem cały szereg przycisków 
i  pokręteł, bo i  sam samochód ma nam 
bardzo dużo do zaoferowania. Kto sądzi, 

kto chce wracać do znacznie wolniejszej 
rzeczywistości. Kiedy zatem w 2002 roku 
stajnia Porsche wzbogaciła się o wielkiego, 
rodzinnego SUV-a, miłośnicy marki nie 
kryli zdziwienia. Nie przeszkodziło mu to 
jednak zawalczyć o podium. Rozpychanie 
się łokciami w  tym przypadku było zbęd-
ne. Model wtargnął na rynek i natychmiast 
go zawojował.

Stając z nim twarzą w twarz można się 
poczuć jak Dawid w konfrontacji z Golia-
tem. Porsche Cayenne gabarytami przy-

P L A N E T A  M O C Y
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koprężny silnik o pojemności trzech litrów i mocy 262 
KM, podczas jazdy do uszu dochodzi jedynie subtelny 
szum powietrza opływającego nadwozie. Jazdą moż-
na się cieszyć bez końca, ponieważ, wbrew pozorom, 
Porsche Cayenne Diesel opróżnia zbiornik paliwa 
małymi łyczkami. Po całym dniu jazdy wskazówka 
poziomu paliwa zmienia swoje położenie w sposób le-
dwo widoczny dla oka. „Jesteś moją kokainą, planetą 
mocy bez dna” – zaśpiewałam mu na pożegnanie, kie-
dy nadszedł moment rozstania. Tak, to był ten dzień: 
weszłam do rzeki, z której już nie widzę wyjścia. Ale 
mogłabym to robić każdego dnia. 

ENGLISH

PLANET OF POWER

They have different shapes and finish. Their power may also 
catch you by surprise. Just a means of transport in the past, 
nowadays – a lifestyle. As the old saying goes, ‘Fine feathers 
make fine birds.’ The car is of importance here as well. So what 
is there to say when you see a driver in a big black Porsche?

Once, in an interview, Irena Eris said that she nev-
er did business with people who have unkempt hair, 
unhealthy teeth or nails. She didn’t mention cars, 
but that doesn’t mean that it isn't of importance. At 
least, in the business world, where the car is a kind 
of signature. Motorisation, however, may really go to 
your head, and not only individuals in the upper class 
dream of a beautiful car. Porsche Cayenne is the best 
example of this. Year by year, the model continues to 
break sales records.

Regardless of your age and sex, the cars from Stutt-
gart always make the heart beat faster. And Porsche 
is a  river, which may be difficult to get out of, once 
you are already in it. Driving a Prosche may bring you 
wonderful joy, and afterwards, you don't want to come 
back to a much slower reality. Therefore, when a large 
family SUV joined Porsche's stable in 2002, the lovers 
of the brand were astonished. It didn't stop the car 
from fighting for the podium, though. It didn’t have to 
elbow its way through. The model came onto the mar-
ket and captured it immediately.

C Z Y  SĄ  JA K I E Ś 
N I E S P ODZ I A N K I? 
OWS Z E M ,  P O 
O T WOR Z E N I U  DR Z W I 
K A R M E L OW E  W N Ę T R Z E 
W PR AW I A  W   O S ŁU PI E N I E . 
A L E  N I E  T Y L KO. 

że Porsche Cayenne Diesel to nudny, rodzinny kolos, 
ten nigdy nie był w  większym błędzie. Samochód 
oferuje nam trzy tryby zawieszenia (Comfort, Sport, 
Sport Plus) oraz regulacje ich wysokości. Ta ostatnia 
jest szczególnie przydatna w sytuacji, kiedy opuszcza-
my asfalt. Warto jednak na nim pozostać, ponieważ 
samochód został również wyposażony w  magiczny 
przycisk Sport. Po jego naciśnięciu zaczyna się praw-
dziwe show. Samochód dostaje prawdziwy zastrzyk 
mocy, po którym podczas ruszania ze świateł czuć, 
jak lędźwiowy odcinek kręgosłupa zostaje daleko za 
nami. A wtedy można powiedzieć o tym samochodzie 
wszystko, ale z  pewnością nie to, że nie dostarcza 
prawdziwej frajdy z jazdy. Automatyczna skrzynia bie-
gów jest tak szybka, a jednocześnie tak dyskretna, że 
moment zmiany biegów jest wręcz nieuchwytny. Tylko 
po go szukać, skoro radość z prowadzenia skupia na 
sobie całą uwagę.

Czy są jakieś niespodzianki? Owszem, po otworze-
niu drzwi karmelowe wnętrze wprawia w osłupienie. 
Ale nie tylko. Mimo, że pod maską został ukryty wyso-

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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that's what this model guarantees. Its cockpit is a real 
control centre of this German universe. There are a se-
ries of buttons and wheels there, as the car has a lot to 
offer. Whoever thinks that Porsche Cayenne Diesel is 
a boring family giant is terribly wrong. The car offers 
three suspension modes (Comfort, Sport, Sport Plus) 
and height adjustable suspension. It's particularly 
useful when we're made to leave asphalt roads. But it's 
better to stay on them, as the car is also equipped with 
a magical button Sport. When we press it, a real show 
begins. A rush of power that propels the vehicle for-
ward when we get the green light makes our loins stay 
far behind. And then, one can say everything but that 
driving this car is no fun. Automatic transmission is 
so fast and discreet at the same time that the moment 
of shifting gears is almost imperceptible. I'm not even 
trying to look for it as I concentrate on the pleasure 
I derive from driving.

Are there any surprises? Yes, there are. As soon as 
we open the door, the caramel interior stuns us. But 
there's some more. Even though under the bonnet, 
there is a 3.0-litre diesel engine generating 262 hp, the 
only thing you hear driving the car is a subtle whoosh 
of the air caressing its body. You can enjoy the drive 
without end, as against all appearances, Porsche Cay-
enne Diesel consumes fuel in small sips. After a day of 
driving, the hand of the fuel gauge changed its position 
only slightly. ‘You're my cocaine, a planet of endless 
power,’ I sang to it when it was time to say goodbye. 
That was the day; I've got in a river and I can't see any 
way out of it. But I could do that every day. 

Standing face to face with it, one can feel like David 
facing Goliath. Because of its size, Porsche Cayenne 
resembles a family house, and that's the function it's 
about to perform to some extent. Nonetheless, this 
model is purchased also by people who don't have 
a large family; but they have money instead and they 
wish to travel in the most comfortable conditions. And 
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ostanowiłam, że rozwodzę się ze swoim mężem – 
usłyszałem w okolicach mojego prawego ucha. Sie-
działem w poczekalni lotniska w Sydney w drodze 

powrotnej do Melbourne. Samoloty między tymi dwoma 
miastami odchodzą z częstotliwością autobusów – co pół 
godziny. Niemalże zawsze pełne. Wokół kłębił się tłum 
ludzi, więc nie sądziłem, że wypowiedziane słowa są skie-
rowane do mnie. Obróciłem głowę lekko w prawo. Obok 
mnie siedziała około 60-letnia kobieta. Piękna przemijają-
cą urodą. Dość drobna, elegancka. Miała starannie ucze-
sane włosy, a w uszach małe, perłowe kolczyki. Na prawym 
przegubie jej ręki błyszczała duża złota bransoletka, a na 
lewej mały, złoty zegarek na pasku. Opuszkami palców 
obracała ślubną obrączkę. Australijska klasa średnia wyż-
sza ze wszystkimi aspiracjami poddanych królowej angiel-
skiej. Nie patrzyła na mnie. Wzrok miała skierowany przed 
siebie, ale zorientowałem się, że jednak mówi do mnie. – 
Postanowiłam, że rozwodzę się ze swoim mężem – powtó-
rzyła, a pod koniec zdania lekko zwróciła się w moją stronę 
i spuściła oczy. Uśmiechałem się głupkowato. Zastanawia-
łem się, czy dobrze zrozumiałem. Australijski angielski 
ma specyficzny brytyjski zaśpiew, który nie raz zwodził 
mnie na manowce. – Roz-wieść-się? – przesylabizowałem, 
nadal się uśmiechając – Tak – odpowiedziała dość hardo. 
– Dziwi to pana? – Nie, ja po prostu… Przerwała mi: – Uwa-
ża pan, że w moim wieku to niestosowane? – Niestosowne? 

– powtórzyłem za nią jak echo, kompletnie zbity z tropu. 
– Nie sądziłem, że rozwód można rozpatrywać w takich 
kategoriach? Spojrzała na mnie badawczo. – Czyli pan jed-
nak myśli inaczej? Bo wie pan – kontynuowała – wracam 
właśnie od syna. Kiedy mu powiedziałam o rozwodzie po-
wiedział, że to „nie wypada”! – żachnęła się. – Dzieci za-
wsze chcą, żeby rodzice byli razem, niezależnie od wieku. 
Ale to pani życie – powiedziałem. – Syn jest dorosły. Niech 
się zajmie swoimi sprawami. Nie wygląda pani na osobę, 
która podejmuje tak ważne decyzje bez powodu. Powiem 
pani, co jest niestosowne – spojrzałem Jej prosto w oczy. 
– Niestosowne jest, kiedy dzieci egoistycznie reżyserują 
życie swoich rodziców. Zapadła cisza. Wypuściłem powie-
trze. – Dziękuję – odpowiedziała cicho. Zsunęła obrączkę 
z palca i schowała ją do kieszeni. – Nasz samolot – powie-
działa, wstając i przyciągając do swojego biodra małą wa-
lizkę na kółkach. 

ENGLISH

SYD. WEDDING RING

“I decided to divorce my husband,” I heard a voice close to 
my right ear. I was sitting in a waiting room at the airport 
in Sydney, on my way back to Melbourne. Between those 
two cities airplanes take off as often as buses – every 30 
minutes. Nearly always full to capacity. There was a crowd 
of people swarming around, so I didn’t think those words 
were spoken to me. I turned my head slightly to the right. 
Next to me there was sitting a woman in her sixties. She 
was beautiful with a fading kind of beauty. Rather petite, 
elegant. She had neatly combed hair and small pearly ear-
rings. On her right wrist, there was a big glittering golden 
bracelet, and on her left one – a small golden wristwatch. 
She twirled her wedding ring with her fingertips. Austra-
lian upper middle class with every ambition that befits sub-
jects of the Queen of England. She didn’t look at me. She 
had her eyes focused ahead of her, but somehow I realized 
she was talking to me.  “I decided to divorce my husband,” 
she repeated, turning towards me and lowering her gaze. 
I smiled stupidly. I was wondering if I had heard her cor-
rectly. Australian English has a characteristic British lilt 
to it, which had led me astray on numerous occasions. “Di-
vorce?,” I spelled out each syllable, still smiling. “Yes,” she 
answered, somehow defiantly. “Do you think it’s strange?” 
“No, I just…“ I started, but she cut me off. “Do you think 
that it is inappropriate for someone at my age?” “Inap-
propriate?” I echoed, completely thrown off the track. 
“I wasn’t aware divorce could be considered in such cate-
gories.” She looked at me sharply. “So you’re of a different 
opinion? Because, you know,” she continued, „I’ve just vis-
ited my son. When I told him about the divorce he told me 
that it was inappropriate,” she bridled at the thought. „Chil-
dren, irrespective of their age, always want their parents to 
be together. But it’s your life,” I said. “Your son is an adult. 
He should mind his own business. You don’t look like a per-
son who’d make such an important decision without a rea-
son. I’ll tell you what is inappropriate,” I looked her straight 
in the eye. “It’s inappropriate for children to egoistically 
direct their parents’ life.” We fell silent. I exhaled. “Thank 
you,” she said quietly. She took the wedding ring off her fin-
ger and put it into her pocket. “Our plane,” she said, getting 
up and pulling a small suitcase on wheels to her hip. 
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI
 
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

SYD. 
OBRĄCZKA
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M O R S K I  G I G A N T

MORSKI 
GIGANT
ISTNIEJE TAKA RYBA, KTÓRA JEST DOCENIANA NA NA-
SZYM RYNKU I NIE JEST ŚLEDZIEM. TO CHYBA JEDNA 
Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH RYB MORSKICH NA 
NASZYCH STOŁACH. JEST JEDNAK MAŁY PROBLEM – 
KOCHAMY JĄ WYŁĄCZNIE W WERSJI WĘDZONEJ.

ZDJĘCIA Hanna JakóbczykTEKST Kamil Sadkowski



anim stała się piękną uwędzoną sztu-
ką, to ostro pływała w morzach lub 
oceanach. Można ją spotkać w pobli-

żu północnoamerykańskich i europejskich 
wybrzeży Oceany Atlantyckiego, Morzu 
Północnym czy nawet naszym Morzu Bał-
tyckim. Chyba już wiecie, że tym razem 
chodzi mi po głowie makrela. Szybki dra-
pieżnik z tej tłustej i bardzo zdrowej ryby. 
Czas już, by na naszych stołach zaczęła po-
jawiać się nie tylko w postaci past czy solid-
nie uwędzonych kawałków. Nie będę ukry-
wał, że smak wędzonej makreli potrafi też 
zamieszać mi solidnie w głowie i nie pogar-
dzę talerzem pachnącym wędzonką, gdzie 
obok makreli znajdę też śledzia, szproty 
czy kawałek halibuta. Po zjedzeniu takich 
rarytasów, kiedy moje dłonie pachną wę-
dzonką jeszcze przez kilka godzin mimo 
solidnych starań o  wymycie ich z  tych 

Z

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

tłustych i  pachnących kawałków, jestem 
w stanie poddać się dobrowolnie każdej ka-
rze. Koniec świata wtedy mi nie straszny.

Dzisiaj jednak będę się rozpływał nad 
makrelą w postaci nie pachnącej dymem, 
tylko gołej jak kura do rosołu. Zdrowa jest 
niebywale, zawiera dużo nienasyconych 
kwasów omega 3 i omega 6. Makrela zadba 
o naszą gospodarkę związaną z cholestero-
lem i prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego. Nosi w sobie spore pokłady se-
lenu i miedzi: pierwszy jest wskazany przy 
rozwoju płodów, więc, drogie niewiasty 
w stanie błogosławionym, wiecie już gdzie 
szukać szczęścia dla waszego potomstwa 
w sklepie rybnym. Bywają też składniki, 
które mogą powodować alergię. Puryna 
z kolei w nadmiarze może powodować artre-
tyzm, czyli jeśli zacznie was łupać w stawach 
to wiedzcie, że mogliście przesadzić z ma-
krelą. Wszystko jest dla ludzi, ale w umiarze.

Teraz, po przejściu od zachwytów do 
skojarzeń z chorobami, z czystym sumie-
niem mogę się podzielić pomysłem na inną 
postać makreli na naszych stołach.

Naturalnie potrzebna będzie makre-
la, najlepiej filet, który już bez problemu 
można dostać w  dobrym sklepie. Przyda 
się burak, który piekł się w piekarniku ra-
zem z tymiankiem i – co ważne – w łupinie 
(piekł się, aż stał się miękki, potrzeba na 
to trochę czasu, więc warto wstawić wcze-
śniej), trochę soku z cytryny, łyżka tartego 
chrzanu, mały pojemnik tłustej śmietany, 
takiej z 35% tłuszczu, znanej jako creme 
fraiche, cienki szczypiorek i trochę posie-
kanej pietruszki lub kolendry. Idealnie, jak 
trafią się liście botwiny, takie ozdobne, ale 
nie zaszkodzi jak będzie to roszponka czy 
rukola. Przygotujcie też nieco oliwy, soli 
i pieprzu.

Buraki musimy obrać ze skóry, pokroić 
w jednolitą, ale niezbyt małą kostkę. Mie-
szamy je potem z sokiem z cytryny, gęstą 
śmietaną, chrzanem i  doprawiamy solą 
i pieprzem do smaku. Makrelę nacieramy 
solą i pieprzem i smażymy na rozgrzanej oli-
wie, zaczynamy od strony skóry. Skóra po-
winna być chrupiąca po dwóch minutach, 

D Z I S I A J  J E D N A K  B Ę D Ę  S I Ę  RO Z P ŁY WA Ł 
N A D  M A K R E L Ą  W   P O S TAC I  N I E 

PAC H N ĄC E J  DY M E M ,  T Y L KO 
G O Ł E J  JA K  K U R A  D O  RO S O Ł U.
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odwracamy na drugą stronę i wystarczy trzydzieści se-
kund aby szczęście było blisko. Po prostu nie zapominaj-
cie o niej, to nie ma być suchy wiór z makreli.

Liście botwiny mieszamy z ziołami, oliwą i sokiem 
z cytryny. Układamy na talerzu buraki, na nich chru-
piące filety z makreli i  liście botwiny lub tego, co ma-
cie akurat pod ręką. Nie będę skazywał was na biega-
nie po sklepie, aby odszukać liście botwiny. To i tak 
jest dodatek. Najważniejsza jest ta tłusta i pyszna ryba. 

W  połączeniu ze słodkim burakiem i  kwasowością 
śmietany wywali kubki smakowe na orbitę doznać 
smakowych.

Przekonany jestem, że taki smażony filet zmieni po-
strzeganie tego morskiego giganta. Co istotne, nie gro-
zi jej na razie wymarcie, więc bez wyrzutów sumienia 
swobodnie możecie spożywać ją w różnej postaci. Nale-
gam jednak, kombinujcie ze świeżą makrelą, to idealna 
ryba na jesienno-zimowe wieczory. 

M O R S K I  G I G A N T

Więce j  na anywhere . p l



ENGLISH

SEA GIANT

There is a fish, which is appreciated in our market, and it's not 
herring. It's one of the most popular sea fishes on our tables. But 
there's one little problem – we love it only when it's smoked.

Before it became a beautiful smoked fish, it had vig-
orously swum in seas or oceans. It occurs near North 
American and European shores of the Atlantic, the 
North Sea or even our Baltic Sea. You probably al-
ready know that I'm talking about mackerel. This fast 

predator is an oily and very healthy fish. It's high time 
it began to appear on our tables not only in the form 
of spread or in smoked pieces. I admit that the taste of 
smoked mackerel can turn my head and I would glad-
ly have it on my plate, together with herring, sprat or 
a piece of halibut. Having eaten such delicacies, when 
my hands smell of smoked fish even after a few hours of 
unsuccessful attempts to remove the greasy and smell-
ing pieces, I'm ready to kiss the rod. I'm not afraid of 
the end of the world then.

Today, however, I'll be praising mackerel in a dif-
ferent form, not the usual smoked one. It's extremely 
healthy and it's a rich source of omega-3 and omega-6 
fatty acids. It has a beneficial effect on our cholesterol 
levels and proper functioning of the nervous system. 
The fish is also rich in selenium and copper – the first 
is recommended to pregnant women due to its posi-
tive influence on the foetal development, so you know 
now where to look for the well-being of your offspring 
in the fishmonger's. However, it also contains compo-
nents which may cause allergies. Purine in excess may 
lead to arthritis, so if you begin to suffer from pains in 
joints, it's a sign you might have had too much macker-
el. Moderation is the key to health and happiness.

Now, having praised the benefits of the fish and 
mentioned some diseases, with a  clear conscience 
I can share with you a recipe with a different way of pre-
paring mackerel.

Naturally, you will need mackerel, preferably a fil-
let, which you can buy easily in a  good shop. Next, 
a beetroot – unpeeled, that's important – which will 
be roasted in the oven together with thyme (roast 
the beetroot until it becomes tender; it takes time, so 
a good idea is to put it in the oven a little before), a little 
lemon juice, a spoon of grated horseradish, a container 
of heavy cream – containing 35% fat – known as crème 
fraîche, chives and a little chopped parsley or corian-
der. It'd be perfect, if you had beet leaves, for deco-
rative purposes, but you may use corn salad or rocket 
salad as well. Prepare some oil, salt and pepper.

Peel the beetroots, cut them up into cubes but not 
too small ones. Mix them with the lemon juice, heavy 
cream, horseradish and sprinkle it all with salt and 
pepper. Sprinkle the mackerel with salt and pepper 
and fry it on the hot oil, beginning with the skin. The 
skin should be crusty after about two minutes. Turn 
it over and you are thirty seconds away from success. 
Don't forget about it – it's not supposed to be bone-dry.

Mix the beet leaves with the herbs, oil and lemon 
juice. Put the beetroots on the plate. Next, put the 
crusty mackerel fillets and the beet leaves or whatever 
you have instead. You don't have to run around in pur-
suit of beet leaves. The most important ingredient is 
the oily and tasty fish after all. Together with the sweet 
beetroot and heavy cream, it'll take you to the world of 
sheer delight.

I'm sure that such a fried fillet will change your atti-
tude towards this sea giant. What's more, it's not an en-
dangered species, so you can buy it whenever you wish 
without remorse. But I encourage you to experiment 
with fresh mackerel – it's a perfect fish for autumn and 
winter evenings. 
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września 2016 roku w eleganckich 
i minimalistycznych wnętrzach re-
stauracji Szafarnia 10 w Gdańsku 

odbyła się gala nagród Gault & Millau Polska. 
Goście, około stu szefów kuchni i managerów 
najlepszych restauracji z całej Polski Północ-
nej (region obejmuje: Pomorze, Pomorze Za-
chodnie, Warmię i Mazury, Suwalszczyznę, 
Podlasie i Kujawy) razem z przedstawiciela-
mi prasy spotkali się, by świętować rozdanie 

12

wyróżniono: Kobieta Szef – Iwona Niemczew-
ska, Z Drugiej Strony Lustra (Szczecin), Mło-
dy Talent – Krzysztof Bielawski, Szeroka 9 
(Toruń), Szef Jutra – Mariusz Siwak, Park Ho-
tel (Szczecin) i Szef Roku – Sebastian Krauzo-
wicz, Sfera by Krauzowicz (Toruń).

Grzegorz Labuda z Szafarni 10 to postać 
znana w świecie kulinariów. Swoją karierę 
rozpoczynał na rodzinnym Pomorzu, w Zam-
ku Jan III Sobieski w Rzucewie nad Zatoką 
Pucką. Stamtąd trafił do sopockich restau-
racji Villa Sedan oraz Hotelu Nadmorskiego. 
Kolejne lata spędził w Wielkopolsce, pracując 
jako Executive Chef w Boutique Hotel Blow 
Up Hall 50 50 w Poznaniu. Po kolejnym epizo-
dzie na Mazurach, wrócił do stolicy Pomorza, 
Gdańska. W swojej karierze miał okazję goto-
wać dla prezydenta Stanów Zjednoczonych 
George'a W. Busha, premierów krajów Unii 
Europejskiej w trakcie trwania polskiej prezy-
dencji, a także dla finalistek Miss World.

Po otrzymaniu wyróżnienia Grzegorz 
Labuda na żywo, na oczach zgromadzonych 
gości, wykonał swoją potrawę popisową. 
Były to kacze języki i kaszanka z białą kaszą 
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GRZEGORZ LABUDA 
NAJLEPSZYM SZEFEM 
KUCHNI TRADYCYJNEJ 
POLSKI PÓŁNOCNEJ!
SMAKOSZE Z PÓŁNOCY JUŻ WIEDZĄ, GDZIE UDAĆ SIĘ, BY SKOSZTOWAĆ 
NAJLEPSZEJ KUCHNI TRADYCYJNEJ. SZEF KUCHNI GDAŃSKIEJ RESTAURACJI 
SZAFARNIA 10 ZOSTAŁ UHONOROWANY PRZEZ PRESTIŻOWY PRZEWODNIK 
GAULT & MILLAU W KATEGORII SZEF KUCHNI TRADYCYJNEJ.

nagród słynnego Żółtego Przewodnika. Gault 
& Millau to coraz bardziej rozpoznawalna 
marka w Polsce, na świecie zaś już od dawna, 
obok Michellin, jest najbardziej prestiżowym 
przewodnikiem po restauracjach i hotelach. 

Przyznano wyróżnienia w pięciu katego-
riach: Szef Kuchni Tradycyjnej, Kobieta Szef, 
Młody Talent, Szef Jutra i Szef Roku. W pierw-
szej kategorii zatriumfował gospodarz gali, 
Grzegorz Labuda. W kolejnych kategoriach 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk
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gryczaną, puree z jabłek, serca drobiowe oraz sos z kacz-
ki. Szef Szafarni 10 nie od dziś jest zwolennikiem i wybit-
nym ekspertem w dziedzinie wyśmienitych, a w Polsce 
nadal mało docenianych podrobów. Zaprezentowane 
12 września danie prawdopodobnie trafi do nowej, je-
sienno-zimowej karty Szafarni 10. Oprócz tego można 
spodziewać się szerokiej gamy dań rybnych i pysznych 
niespodzianek, jak specjalne menu degustacyjne. Co ty-
dzień podczas weekendów Szef Kuchni dołącza do karty 
dodatkowe dania kuchni pomorskiej, zaś w piątki będzie 
można skosztować jagnięciny. Wszystko to z czwartko-
wymi i piątkowymi koncertami muzyki na żywo.

Wrześniowa gala odbyła się w ramach cyklu Gault & 
Millau Tour, podczas którego w każdym sezonie przyzna-
je się wyróżnienia. Spośród nagrodzonych wyłania się 
następnie ścisłą elitę Szefów Kuchni na ogólnopolskiej 
Gali Premierowej trzeciej edycji Żółtego Przewodnika 
w Polsce, która odbędzie się w Warszawie. Wrześniowe 
wydarzenie w Szafarni 10 należało do ostatnich tego typu 
spotkań na szczeblu regionalnym w tym roku. 

ENGLISH 

GRZEGORZ LABUDA IS THE BEST CHEF OF 
TRADITIONAL CUISINE OF NORTHERN POLAND!

Gourmets from the North already know where to go to taste the 
best traditional cuisine. A chef of the restaurant Szafarnia 10 in 
Gdańsk was honoured by the prestigious guide Gault & Millau in 
the Traditional Cuisine Chef category.

On September 12th 2016, in the elegant and minimal-
istic interior of the Szafarnia 10 restaurant in Gdańsk, 
an award ceremony of the Gault & Millau Poland took 
place. Guests, around one hundred chefs and restaurant 
managers from the best restaurants across Northern 
Poland (the region includes: Pomerania, West Pomer-
ania, Warmia-Masuria, Suwałki, Podlaskie and Kujawy 
regions) have gathered with media representatives 
to celebrate the prize awarding of the famous Yellow 
Guide. Gault & Millau is a brand that is more and more 
renowned in Poland, while for a long time now it is, next 
to Michellin, the most prestigious restaurant and hotel 
guide in the world.

Recognition was given in five categories: Traditional 
Cuisine Chef, Female Chef, Young Talent, Tomorrow’s 
Chef and Chef of the Year. The host of the gala, Grzegorz 
Labuda, triumphed in the first category. In the following 
categories awards were given to: Female Chef – Iwona 
Niemczewska, Z Drugiej Strony Lustra restaurant (Szc-
zecin), Young Talent – Krzysztof Bielawski, Szeroka 9 
restaurant (Toruń), Tomorrow’s Chef – Mariusz Siwak, 
Park Hotel restaurant (Szczecin) and Chef of the Year – 
Sebastian Krauzowicz, Sfera by Krauzowicz restaurant 
(Toruń).

Grzegorz Labuda from Szafarnia 10 is a well-known 
character in the culinary world. He started his career 
in the home Pomerania, in the Jan III Sobieski Castle in 
Rzucewo, by the Bay of Puck. From there he went to work 
in Sopot restaurants Villa Sedan and Nadmorski Hotel. 
The following years he spent in Greater Poland, work-
ing as the Executive Chef in Boutique Hotel Blow Up 
Hall 50 50 in Poznań. After another episode in Masuria 

he returned to the capitol of Pomerania, Gdańsk. In his 
career he had the opportunity to cook for the president 
of the United States of America, George W. Bush, prime 
ministers of European Union’s countries during the 
Polish presidency and for the finalists of the Miss World 
competition.

After receiving an award Grzegorz Labuda created 
his star dish live, in front of the gathered guests. This was 
duck tongues and blood sausage with white buckwheat, 
apple puree, and poultry hearts alongside duck sauce. 
For a long time now the chef of Szafarnia 10 is a support-
er and a prominent expert in the field of outstanding, 
and not very appreciated in Poland, offal. Presented on 
September 12th offal dish will probably be featured in 
the new, autumn-winter Szafarnia 10 menu. Apart from 
that we can expect a wide selection of fish dishes and de-
licious surprises like a special tasting menu. Every week 
during the weekend the Chef adds special Pomeranian 
cuisine dishes to the menu and on Fridays we will be able 
to taste lamb. All this while enjoying Thursday and Fri-
day live music concerts.

The September gala took place as part of the Gault & 
Millau Tour cycle, during which prizes are awarded every 
season. Later, from amongst the awarded, tight elite of 
Chefs is chosen on the National Premiere Gala of the third 
edition Golden Guide in Poland, which will take place in 
Warsaw. The September event in Szafarnia 10 was the last 
of such meetings on a regional level in the current year. 

N A J L E P S Z Y  S Z E F  K U C H N I

SZAFARNIA 10
ul. Szafarnia 10, Gdańsk 80-755
tel: 58 600 85 00 / 58 733 60 02
restauracja@szafarnia10.pl
www.szafarnia10.pl
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W DAWNYCH CZASACH BOWKE ZAGLĄDAŁ 
DO PORTOWYCH I OKRĘTOWYCH 
ZAKAMARKÓW W POSZUKIWANIU 
ROZGRZEWAJĄCYCH TRUNKÓW. TERAZ, BY 
SKOSZTOWAĆ NAJLEPSZYCH NAPITKÓW 
W GDAŃSKU TRZEBA KONIECZNIE 
SKIEROWAĆ SWE KROKI WŁAŚNIE 
W PROGI GDAŃSKIEGO BOWKE.

rukowanymi uliczkami Gdańska nad 
Motławą przechadzali się zarówno 
mieszkańcy, kupcy i marynarze z róż-

nych stron świata, zaglądający również na 
Pobrzeże, gdzie Bowke spędzał długie dnie 
i wieczory. Lubił porozrabiać, pożartować, 
ale najbardziej lubił zajrzeć do kufla, a jesz-
cze lepiej – do ładowni okrętów w poszuki-
waniu beczek i  antałków z  mocniejszymi 
trunkami. O tak, dobre napitki Bowke lubił 
najbardziej. W  chłodne i  wietrzne dni – 
a w Gdańsku takich wiele – nie było dla nie-
go nic lepszego, jak upuścić z beczki nieco 
rozgrzewającego napitku.

Po postaci portowego opoja i obiboka 
Bowke, zwanym też Bówką, pozostały do 
dziś podania i anegdoty przekazywane so-
bie przez następne pokolenia. Ale w miej-

ZDJĘCIA Tomasz SaganTEKST Jakub Milszewski
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JAK NA 
NALEWECZKĘ, 
TO DO BOWKE

zdrowotności trzeba, a i humor, choć po do-
brej strawie i tak dobry, jeszcze się poprawi 
i doniosłe śpiewy nieść się będą po wodach 
Motławy jeszcze godzinami.

Wiedzą o  tym doskonale karczmarze. 
A że nade wszystko dbać im trzeba o dusze 
gości swojego przybytku, to i w najbliższych 
chłodnych miesiącach oferować im będą 
najwyższej jakości nalewki, wykonane we 
własnej piwniczce. Nowe prawo Gdańskiego 
Bowke głosi, że każdy gość po zjedzonym 
posiłku otrzymać kieliszeczek jednej z na-
lewek musi. A gościa przywilejem jest ich 
zasmakować.

A że Gdański Bowke to legenda, to i na-
lewki będą nie byle jakie. Zawsze gotowych 
jest conajmniej kilka, ale jakie to – to już 
tajemnica karczmarza. Każda z nich będzie 
jednak miała swoją historię, a  wszystkie 
oparte będą albo składniki lokalne, albo 
takie, które w  Gdańsku jeszcze tamten 
stary Bowke podkradał z  pokładów stat-
ków i spichlerzy. Nie zdziwcie się więc je-
żeli na waszym stole stanie kieliszek trun-
ku ze śliwki, gruszki czy jarzębiny. Ale niech 
was nie zaskoczy, jeśli będzie to nalewka na 
ananasach czy daktylach, bo i takie specja-
ły Bowke znajdował na przypływających do 
Gdańska statkach już bardzo dawno temu.

Czyżeś wilk morski, czy lądowy szczur 
– w Gdańskim Bowke czeka cię wyborna 
strawa i domowe napitki. A może i natkniesz 
się na tego prawdziwego Bowke, najpewniej 
gdzieś w okolicy karafki z nalewką? 

scu, w którym on sam lubił przesiadywać, 
powstała restauracja, będącą jedną z wizy-
tówek starego Gdańska. Tawerna dumnie 
nosi nazwę Gdański Bowke, a jej właścicie-
le i obsługa wiedzą, jak zadbać o legendę.

Ten pierwszy Bowke, zaglądnąwszy 
w progi noszącej jego imię restauracji był-
by dumny. Najlepsze i syte jadło, którego 
skosztowaliby chętnie bywalcy światowych 
portów i najwytrawniejsze wilki morskie, 
to już wystarczający powód, by odwiedzić 
Gdańskiego Bowke. 

Machandle i  gdańskie Goldwassery, 
a tym bardziej znaczone pieczęcią samego 
Bowke piwa, wódki i wina domu – to dopiero 
rarytas, i dla ciała, i dla duszy. Bo jakże to 
po tak sytym posiłku nie wypić kropeleczki 
na lepsze trawienie? Nie godzi się! Wypić dla 



RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk 
www.gdanskibowke.com
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FOR NALEWKA VISIT BOWKE

In the old times Bowke looked in harbours and ship nooks in 
search of warming up liquors. Nowadays, to taste the best drinks 
in Gdańsk, you definitely have to venture to the Gdański Bowke.

The paved streets of Gdańsk, by the Motława River, 
were walked by citizens, merchants and sailors from all 
parts of the world, who have also visited the Pobrzeże, 
where Bowke used to spend long days and evenings. 
He liked to fool around, joke around, but most of all he 
liked to raise a cup and even better – venture into the 
ships’ hold to look for barrels with stronger liquors. Oh 
yes, Bowke liked good drinks the most. On cold and 
windy days – and these happen often in Gdańsk – there 
was nothing he liked better than to draw a bit of warm-
ing up liqueur from a barrel.

After the character of the harbours, drunkard and 
loafer Bowke (also called Bówka) stories and anecdotes 
remained, passed down by the generations. But on the 
spot where he himself liked to sit a  restaurant was 
created, which is one of the hallmarks of the Gdańsk 
Old City. The tavern wears the proud name of Gdańs-
ki Bowke and the owners as well as the staff know well 
how to take care of the legend.

The first Bowke if he glanced into the restaurant 
with his name would have been proud. The best and 
sated food, which would be gladly tasted by frequent 
visitors of the world’s ports and the most seasoned sea 
wolfs, is reason enough to visit the Gdański Bowke.

Machandel and Gdańsk Goldwasser, and especially 
the marked with the seal of Bowke himself beers, vod-
kas and house wines – are a real treat for both body and 
soul. Because how can you turn down a drop for bet-
ter digestion after a sated meal? That would be a real 
shame! One has to drink for one’s health so the mood 
already jolly after a good meal will be even better and 
songs will sound for hours on, carried by the waters of 
the Motława River.

Innkeepers know this well. And since they ought to 
care for the souls of the guests visiting them, in the up-
coming chilly months they will offer them nalewki [TN: 
Traditional Polish alcoholic beverage, similar to me-
dicinal tinctures, usually very strong and sweet] of the 
highest quality, created in their own basements. A new 
law of the Gdański Bowke states that each guest, after 
finishing his meal, needs to receive a shot of one of the 
nalewkas. And the right of the guest is to taste them.

NOW E  PR AWO  GDA Ń S K I E G O  B OW K E 
G Ł O S I ,  Ż E  K A Ż DY  G O Ś Ć  P O  Z J E DZ O N Y M 
P O S I Ł K U  O T R Z Y M AĆ  K I E L I S Z E C Z E K 
J E D N E J  Z   N A L EW E K  M U S I.  A   G O Ś C I A 
PR Z Y W I L E J E M  J E S T  IC H  Z A S M A KOWAĆ.

J A K  N A  N A L E W E C Z K Ę ,  T O  D O  B O W K E

And since Gdański Bowke is a legend, the nalewki 
are also unique. There are always a few at hand, but 
what kind – this is a secret of the innkeeper. Never-
theless, each one will have its story and all of them 
will be made out of local ingredients, or those that 
old Bowke used to steal from ship decks and grana-
ries in Gdańsk. Therefore do not be surprised if you 
will find a  glass of liquor made from plum, pear or 
rowan on your table. And do not be surprised if it will 
be a nalewka on pineapples or dactyls because these 
are treats that Bowke used to find on ships coming to 
Gdańsk many years ago.

Regardless if you are a  sea wolf or a  land rat – in 
Gdański Bowke delicious food and house drinks await 
you. And maybe you will stumble upon the real Bowke? 
Surely he is somewhere near a carafe with nalewka. 



o wpisaniu w wyszukiwarkę hasła “piramida suk-
cesu” na ekranie pojawi się wiele definicji i grafik. 
W założeniu piramida jest bardzo mocną figurą 

geometryczną o solidnym fundamencie i szczycie, na 
którym mieści się czesto najcenniejszy element całej 
budowli. 

Teoria, jaką przedstawił mi wiele lat temu mój lekarz 
sportowy, polega na skonstruowaniu własnej pirami-
dy sukcesu. Podjąłem to wyzwanie i zbudowałem ją dla 
siebie. 

Moja pierwsza piramida sukcesu składała się z szesna-
stu elementów ułożonych na czterech poziomach. Dzisiaj 
mam swoją szóstą już piramidę sukcesu, składającą się 
z 21 elementów. W jej podstawie zapisałem najważniejsze 
aspekty, będące fundamentami mojego obecnego życia 
i moich zainteresowań. Są nimi rodzina, praca, zdrowie, 
odpoczynek, pasje i hobby. Na drugim, wyższym pozio-
mie umieściłem umiejętności, które posiadam i rozwi-
jam – przedsiębiorczość, motywację, koncentrację, stress 
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Człowiek pracy, gdańszczanin z wyboru. 
Choć większość zna go jako żeglarza 
i Mistrza Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesmenem, 
społecznikiem, prezesem Fundacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia i wykłady motywacyjne. 
Na dodatek gra w golfa i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo choroby morskiej. Nie 
narzeka na nudę. 

PIRAMIDA 
SUKCESU

menagement i rozwój osobisty. Dzięki nim potrafię ułożyć 
drogę do celu, odnaleźć się w różnych sytuacjach, skupić 
się na zadaniu, zarządzać energią i dojść do porozumie-
nia z innymi. Piętro wyżej znalazły się wiedza, cel, zespół 
i planowanie, bez których niedałbym rady osiągnąć suk-
cesów, jakie dzisiaj mam na swoim koncie. Nad nimi zna-
lazły się współpraca, komunikacja i coś, co według mnie 
jest dzisiaj na wagę złota: lojalność. Co ważne – nie zapo-
minam o żadnym z nich. Na przedostatnim poziomie mo-
jej piramidy sukcesu znalazły się zaangażowanie i rywali-
zacja, które akurat dla mnie są kluczem do sukcesu. Bez 
nich nie potrafiłbym chyba wejść na tak wysoki poziom 
pracy, jaki stosuję. 

No i doszliśmy do końca, do zwieńczenia piramidy. 
Czubka, na którym widnieje napis: sukces. Zdobywam go 
wtedy, kiedy osiągam postawione przed sobą cele. Wiem, 
że nie są one kwestią przypadku. O tak wiele elementów 
i umiejętności muszę zadbać, by go osiągnąć. Wymieni-
łem je powyżej i zawsze o nich pamiętam. 

ENGLISH 

PYRAMID OF SUCCESS

A pyramid of success is one of the most valuable and interesting 
theories which I got to know when I was an active sportsman. I still 
use it in my private and professional life.

When you google ‘pyramid of success’, you'll get a num-
ber of definitions and images. Originally, a pyramid is 
a strong geometrical shape with solid foundations and 
a top, where the most precious element of the whole struc-
ture is usually located. 

A theory which my sports doctor told me several years 
ago consists in creating your own pyramid of success. 
I took on the challenge and built it for myself. 

My first pyramid of success was composed of sixteen 
elements at four levels. Today, I have my sixth pyramid 
of success, composed of twenty-one elements. At the 
base level of the pyramid, I put the most important as-
pects which are the foundations of my present life and 
my interests; namely, my family, work, health, rest, 
passions and hobbies. At the second level, I put skills 
I have and develop – resourcefulness, motivation, con-
centration, stress management and personal develop-
ment. Thanks to them, I can find a way to achieve my 
goals, find myself in various situations, focus on a task, 
manage my energy and reach an agreement with other 
people. The next level is composed of elements such as 
knowledge, goal, team and planning, without which 
I  wouldn't have been able to achieve such success as 
I’ve achieved. Then, cooperation, communication and 
something which, in my opinion, is like gold – loyalty. 
What's important – I don't forget about any of them. At 
the last but one level of my pyramid, there are commit-
ment and competition, which are a key to success to me. 
Without them, I wouldn't have been able to reach such 
a level of work as I've reached. 

And so we’ve reached the end of the pyramid. The top 
with an inscription: success. I achieve it when I reach goals 
I've set for myself. I know it's not a matter of chance. I have 
to take care of so many elements and skills to reach it. I've 
described them above and I always bear them in mind. 

1 0 8 – 1 0 9 F E L I E T O N  /  C O L U M N

PIRAMIDA SUKCESU TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ 
WARTOŚCIOWYCH I CIEKAWYCH TEORII, KTÓRĄ POZNAŁEM 
BĘDĄC CZYNNYM SPORTOWCEM. WYKORZYSTUJĘ JĄ 
NADAL W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM.
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O MORZU, KTÓRE JEST I NIE UCIEKA, O ŻYCIU PO DWÓCH STRONACH 
OBIEKTYWU I PRACY W AMERYKAŃSKIM BANKU OPOWIADA PAULINA 
SKOCZEŃ, KTÓRA NIEDAWNO ROZSTAŁA SIĘ Z KRAKOWEM, BY 
ZAUROCZYĆ SIĘ W TRÓJMIEŚCIE. ZMIENIŁA OTOCZENIE I KRAJOBRAZY, 
ALE NIE MUSIAŁA ZMIENIAĆ PRACY. FIRMA STATE STREET, W KTÓREJ 
PRACUJE OD CZASU STUDIÓW, KILKA MIESIĘCY TEMU OTWORZYŁA 
NOWE BIURO W GDAŃSKU. POSTANOWIŁA Z TEGO SKORZYSTAĆ…

Jak zaczęła się twoja przygoda ze State 
Street, jedną z najstarszych instytucji 
finansowych na świecie?
To była i jest nadal moja pierwsza praca w za-
wodzie. Jeszcze będąc na studiach na kra-
kowskim Uniwersytecie Ekonomicznym, za-
częłam się rozglądać za ciekawym miejscem 
pracy. Dowiedziałam się, że w Krakowie znaj-
duje się biuro amerykańskiego banku, State 
Street, który świadczy usługi finansowe dla 
inwestorów z całego świata. Brzmiało cieka-
wie. Zachęcona dodatkowo przez znajomych, 
którzy mieli już styczność z tą firmą, posta-
nowiłam aplikować i po trzech miesiącach TEKST Torus ZD

JĘ
CI

A
: W

IO
LE

T
TA

 K
A

W
U

LA
K 

(1)
, M

AT
. P

R
A

SO
W

E,
 G

D
A

Ń
SK

IE
 B

IU
R

O
 S

TA
TE

 S
TR

EE
T 

B
A

N
K 

(2
).

GIGA NCI ŚCIĄGAJĄ 
DO TRÓJMIASTA. 
DWIE STRON Y OBIEKTY W U



G I G A N C I  Ś C I Ą G A J Ą  D O  T R Ó J M I A S T A

może stanowić jakieś ograniczenie, że dla takiej instytu-
cji, jak bank, będzie to nie do zaakceptowania. Ale nic 
z tych rzeczy. Zostało to świetnie przyjęte, nie musiałam 
z niczego rezygnować. Tylko koledzy i koleżanki z pracy 
z uśmiechem komentują czasami moje nowe zdjęcia na 
Facebooku. Odkąd przeniosłam się do Gdańska mam 
też znacznie więcej odwiedzin znajomych, ale chyba tak 
to już jest, jak się mieszka nad morzem.

Trójmiasto wciąga…
Zdecydowanie. W  Trójmieście nie ma czasu na nudę. 
W  gronie pracowników często organizujemy wspólne 
wyjścia – w sezonie letnim często była to siatkówka na 
plaży. Firma daje nam też możliwości i wspiera organizo-
wanie akcji społecznych. W Krakowie też się oczywiście 
dużo dzieje, chociaż otoczenie jest nieco inne. Niektórzy 
znajomi z krakowskiego biura coraz śmielej myślą o prze-
prowadzce nad morze, zwłaszcza, że w naszym przypadku 

...Ż YC I E  PŁY N I E  T U  S P OKOJ N I E J,  C O 
PR Z E K Ł A DA  S I Ę  N A  WS PA N I A ŁY  K L I M AT 
PA N UJĄC Y  TA K  W   PR AC Y,  JA K  I   P OZ A  N I Ą .

dostałam pracę. State Street to międzynarodowa korpo-
racja, w której nic nie dzieje się przypadkowo. Od razu 
trafiłam pod skrzydła mentora, który przez kilka miesię-
cy przygotowywał mnie do pracy na samodzielnym stano-
wisku. Dzisiaj mija już 3,5 roku, odkąd przyszłam do State 
Street. Obecnie pełnię funkcję team leadera, współzarzą-
dzam kilkunastoosobowym zespołem w Security Valu-
ation Department, w nowo otwartym biurze w Gdańsku.

Do Trójmiasta przyciągnęła cię praca, czy to ty pracę 
zabrałaś do Trójmiasta?
I w jednym, i w drugim jest sporo prawdy. Rok temu za-
wrzało w Krakowie, kiedy dostaliśmy informację, że Sta-
te Street otwiera drugie biuro w Polsce, a jego lokalizacją 
będzie Gdańsk. Każdy pracownik mógł rozważyć reloka-
cję i wziąć udział w budowaniu nowych struktur. Od razu 
pomyślałam, że chcę spróbować. To była nie tylko szan-
sa przeniesienia się nad morze, ale też duże wyzwanie 
zawodowe. Nowi ludzie, budowa zespołu i struktur firmy 
od podstaw, transfer procesów i odpowiedzialności. Poza 
tym chciałam sprawdzić, czy w Trójmieście rzeczywiście 
się tak przyjemnie żyje, jak wskazują na to rankingi.

Nie rozczarowałaś się?
Zdecydowanie nie! Faktycznie, jest coś takiego w Trój-
mieście, czego wyjaśnić nie potrafię, ale życie płynie tu 
spokojniej, co przekłada się na wspaniały klimat panują-
cy tak w pracy, jak i poza nią. Bardzo szybko zbudowali-
śmy prawdziwy team spirit w nowym zespole. Być może 
to kwestia bliskości morza, którym osobiście jestem 
absolutnie zachwycona. Pewnie zabrzmi to śmiesznie, 
ale mieszkam w Trójmieście już kilka miesięcy i dopie-
ro niedawno przyzwyczaiłam się do tego, że morze tu po 
prostu jest. Nigdzie nie ucieka i jest zawsze dostępne. Na 
początku w każdej wolnej chwili biegłam na plażę pospa-
cerować i zwyczajnie pogapić się w wodę. Zupełnie jakby 
za chwilę ktoś miał mi ten widok zabrać sprzed nosa.

Sporo jeździsz na rolkach. Jak jeszcze spędzasz wolny 
czas w Trójmieście? 
Rolki są ze mną już od dzieciństwa, chociaż w ostatnich 
latach nie jeździłam zbyt często. Klimat Trójmiasta 
i świetna infrastruktura spowodowały, że kupiłam nowy 
sprzęt i teraz przynajmniej trzy razy w tygodniu moż-
na mnie spotkać na nadmorskich ścieżkach. Oprócz 
tego moją wielką pasją jest fotografia. Uwielbiam robić 
zdjęcia natury i ciekawych miejsc, których tutaj też nie 
brakuje. Mogę się pochwalić – kilka moich ujęć wido-
ków opublikowano na Facebooku Miasta Gdańsk. Lu-
bię fotografować, ale świetnie czuje się też po drugiej 
stronie obiektywu. Modeling to również coś, co jest ze 
mną już wiele lat. Pamiętam, że gdy przyjmowałam się 
do pracy w State Street bałam się nawet, że taka pasja 



nie ma potrzeby szukania nowej pracy. Jeden 
z kolegów, który jakiś czas odwiedził znajo-
mego z zespołu, po powrocie do Krakowa od 
razu podjął decyzję o przeprowadzce tutaj. 
To dużo mówi o magii tego miejsca. 

ENGLISH 

GIANTS COMING TO TRICITY. TWO 
SIDES OF THE CAMERA

Paulina Skoczeń – who left Cracow not so long 
go to fall in love with Tricity – tells us about the 
sea, which is here and isn’t going anywhere, 
a life on two sides of the camera and working for 
an American bank. She changed the environ-
ment and landscapes, but she didn't have to 
change her job. State Street, where she has been 
working since she was a student, opened a new 
office in Gdańsk a few months ago. She decided 
to take the chance.

How did your adventure with State Street, 
one of the oldest financial companies in 
the world, begin?
It was and still is my first professional job. 
When I was a student at Cracow University 
of Economics, I began to look for an inter-
esting job. I learned that in Cracow, there is 
an office of State Street, an American bank 
providing financial services to investors 
from all over the world. It sounded inter-
esting. Encouraged by my friends, who had 
some positive experience with this compa-
ny, I decided to apply and I got the job after 
three months. State Street is an internation-
al company where nothing happens without 
a reason. From the beginning, I was taken 
under the wings of a mentor, who was pre-
paring me to work independently for a few 
months. Today, it's been 3 years and a half 
since I came to State Street. Now I'm a team 
leader, I co-manage a team of several per-
sons in the Security Valuation Department 
in the new office in Gdańsk.

Did you come to Tricity because of your 
job or did you take your job to Tricity?
Well, both are true to some extent. The office 
in Cracow buzzed with excitement when 
we learned that State Street was opening 
the second office in Poland, and it would 
be located in Gdańsk. Everyone could con-
sider relocation and participate in develop-
ing new structures. In an instant, I decided 
that I wanted to try. It wasn't only a chance 
to move to the seaside but also a great pro-
fessional challenge. New people, building 
a team and structures of the company from 
scratch, a transfer of processes and respon-
sibility. Besides, I  wanted to see whether 
Tricity is such a nice place to live as it is be-
lieved to be according to surveys.

Were you disappointed?
Definitely not! I admit that there's something 
in Tricity which I can't explain, but the life 
goes more slowly here, which results in a great 
atmosphere both at work and after work. We 
have created a  real team spirit in the new 
team very fast. Probably, it was owing to the 
vicinity of the sea, which I absolutely adore. It 
may sound funny, but I've been living in Tric-
ity for a few months and only recently, I got 
used to the fact that the sea is here and it isn’t 
going anywhere. In the beginning, I spent all 
my free time on the beach walking and look-
ing at the water. As if someone was to take the 
view away from me in a while.

You often go rollerblading. What else do 
you do in your free time in Tricity? 
I've been rollerblading since childhood, 
even though I haven't done it too often over 
the last years. Encouraged by the atmo-
sphere of Tricity and its great infrastruc-
ture, I bought new equipment and now I go 
rollerblading at least three times a  week. 
I'm also keen on photography. I love taking 
photos of nature and interesting places, 
and there are a lot of them here. Some of 
my photos have even been published on Mi-
asto Gdańsk Facebook profile. I like taking 
photos, but I also feel great on the other side 

of the camera. I've been a model for sever-
al years. I remember that when I got a  job 
in State Street, I worried that such a hobby 
may be a  kind of limitation; that for such 
a company as the bank, it will be unaccept-
able. But nothing of that sort. It was taken 
well, I didn't have to give up anything. Only 
my colleagues sometimes comment on my 
new pictures on Facebook with a  smile. 
Since I moved to Gdańsk, I've been visited 
more often by my friends. But I think that it's 
like that if you live by the sea.

Tricity is absorbing…
Definitely. In Tricity, there's no time to be 
bored. I  often meet with colleagues after 
work – in the summer, we often played vol-
leyball on the beach. The company gives us 
a number of opportunities and supports the 
organisation of social campaigns. There's 
a  lot going on in Cracow as well, even 
though the environment is quite different 
there. Some of my friends from Cracow be-
gin to think about moving to the seaside, 
especially that in our case, there's no need 
to look for a  new job. One of my friends, 
who visited a  friend from his team some 
time ago, decided to move to Gdańsk when 
he came back to Cracow. It shows the mag-
ic of this place. 

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

ZD
JĘ

CI
E:

 P
A

U
LI

N
A

 S
K

O
CZ

EŃ
.





1 1 4 – 1 1 5

o kraj to obyczaj. Do redakcji przyjechałam dziś 
znacznie wcześniej niż zwykle. Nie mogłam od-
mówić sobie wysłuchania krzykliwych argumen-

tów z Sejmu. Znów wrócił ostry spór i wojna o sumie-
nia. Zaplanowano pierwsze czytania dwóch projektów 
dotyczących zmian w prawie aborcyjnym. Każdy z nich 
chce zmiany radykalnej. Liberalizacja kontra zaostrze-
nie kar. Kiedy u nas za chwile zacznie się jatka, Szwe-
dzi, którzy słyną z  równouprawnienia kobiet i  męż-
czyzn, mierzą się z zupełnie odwrotnym problemem, 
których ich samych nawet przerasta. Szwedzka mło-
dzieżówka Partii Liberalnej idzie o  krok dalej i  chce 
aborcji dla mężczyzn. Na czym miałby ona polegać ? To 
mężczyzna podejmowałaby decyzje, czy chce dziecko 
czy nie. Jeśli uznałby, że nie ma na to ochoty, wów-
czas jego partnerka zobowiązana byłaby do usunięcia 
ciąży. Dla niektórych mężczyzny takie prawo byłoby 

z  pewnością wygodne – zero zobowiązań, zero ali-
mentów, zero problemu. Panowie nie powinni bić jed-
nak przedwcześnie braw, bo jest mało prawdopodob-
nie, że pomysł wejdzie w życie. Powodów jest kilka. 
Po pierwsze to niszowa grupa. Po drugie, liberalna 
młodzieżówka słynie z kilku kontrowersyjnych po-
mysłów. Wcześniej domagali się legalizacji stosun-
ków seksualnych między rodzeństwem po ukończe-
niu 15 lat, chcieli też wprowadzić możliwość seksu po 
śmierci. Mając tak wiele nietrafionych pomysłów na 
koncie, są marne szanse, by i tym postulatem ktoś 
zajął się poważnie. Choć akurat w naszym kraju, pa-
trząc na liczbę rosnącego zadłużenia alimentacyjne-
go, pewnie cieszyłby się sporym zainteresowaniem. 
Podaję ten przykład nie bez powodu. W jednej i dru-
giej sprawie warto zachować równowagę, zastanowić 
się, czy jest to wymierzone w normalność, europej-
ską cywilizację, budowaną żmudnie na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci, na końcu której zawsze stoi 
człowiek, w tym przypadku kobieta i dziecko. Wybór 
nie zawsze jest wygodnym prawem, lecz tylko on daje 
nam wolność. 

ENGLISH 

CHOICE MEANS FREEDOM

So many countries, so many customs. Today, I  ar-
rived at the office earlier than usually. I couldn't re-
sist listening to heated arguments broadcast from the 
Sejm. Serious disputes and the fight over conscience 
are back again. The first reading of both draft acts re-
garding amendments to the abortion law was on the 
agenda. Each of them calls for radical changes. Lib-
eralisation versus tightening the regulations. When 
in Poland the situation will soon turn into a free-for-
all, the Swedish who are famous for gender equality 
are faced with a completely different problem – too 
difficult for them to handle. The Liberal Youth of 
Sweden goes one step further and wants abortion for 
men. Namely, a man would decide whether he wants 
a child or not. If he decided that he didn't want a child, 
his partner would be obliged to have an abortion. 
For some men it would be definitely convenient – no 
strings attached, no alimony, no problems. But don't 
jump the gun – it's unlikely that the idea will enter 
into force. There are several reasons for that. Firstly, 
it's a small group. Secondly, the Liberal Youth is fa-
mous for several controversial ideas. In the past, they 
wanted incest between siblings after reaching the age 
of 15 and necrophilia to be legalised. With so many 
ridiculous ideas, they have little chance that this de-
mand will be treated seriously. Perhaps in Poland, 
taking growing alimony debts into account, it might 
meet with considerable interest. I'm giving this exam-
ple for a reason. In both cases, we should maintain the 
balance, consider whether a solution isn't too extreme 
and follows the principles of the European civilisation 
built laboriously over the last decades, at the end of 
which there's always a human being – a woman and 
a child in this case. Choice isn’t always a convenient 
law, but only the choice gives us freedom. 
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KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

WYBÓR 
       DAJE 
WOLNOŚĆ
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ajpierw był Sopot. Kurort, przez 
miłośników nazywany również pol-
skim Miami, wydawał się idealnym 

miejscem na firmę, która indywidualizm 
uczyniła swoim znakiem firmowym. Nazwa 
OOG została zaczerpnięta z  języka holen-
derskiego i oznacza po prostu oko. W samo 
sedno. Trudno o lepszy wybór, jeżeli chodzi 

N
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KAŻDY MA TAKI 
ŚWIAT, JAKI WIDZĄ 
JEGO OCZY

JEST TAKIE MIASTO NA MAPIE EUROPY, W KTÓRYM ŚWIATOWE 
TRENDY, MUZYKA ORAZ RADOŚĆ ŻYCIA ŁĄCZĄ SIĘ W IDEALNĄ 
CAŁOŚĆ. GDZIE LUDZKA WYOBRAŹNIA NIE MA ŻADNYCH 
OGRANICZEŃ. BERLIN. WARTO CHOĆ RAZ W ŻYCIU ODWIEDZIĆ TO 
MAGICZNE MIEJSCE, ALE JEŚLI NIE MA NA TO SZANS, TO TERAZ JEJ 
NAMIASTKĄ MOŻNA SIĘ CIESZYĆ RÓWNIEŻ W TRÓJMIEŚCIE.

salon optyczny. A  raczej salony, ponieważ 
drugi właśnie powstał w głównym mieście 
w Gdańsku.

Adam Kujawski przez wiele lat był zwią-
zany z muzyką klubową, więc w Berlinie był 
częstym gościem. Niepowtarzalny urok tego 
miasta oraz mieszankę światowych trendów 
postanowił przenieść właśnie do swoich 

salonów, poczynając od wystroju, a na asor-
tymencie kończąc. Na delikatnych konstruk-
cjach wykonanych ze stali witają nas oprawki 
tak wysmakowanych marek jak Mykita, Oscar 
Magnuson, Ic! Berlin czy Moscot, których na 
próżno szukać w innych salonach optycznych. 
Te pierwsze są wykonane z najlepszej szwedz-
kiej stali bez użycia jakichkolwiek śrub, a za 
powstaniem marki stoi trzech Berlińczyków. 
Te ostatnie upodobał sobie Johnny Depp. Ak-
tor ulubiony model marki Moscot posiada we 
wszystkich dostępnych kolorach. To właśnie 
ten butikowy klimat sprawia, że w progi OOG 
trafiają ludzie, którzy indywidualny styl i naj-
wyższą jakość cenią ponad wszystko. To, co 
najlepsze, kryje się jednak pod ziemią. W gdań-
skim salonie znajduje się piwnica odbudowana 
z cegieł, które pamiętają bombardowanie mia-
sta podczas II wojny światowej. Posłużyła ona 
za gabinet do badań optometrycznych. Magii 
miejscu dodaje graffiti z cytatem z Jose Sara-
mago: „Każdy ma taki świat, jaki widzą jego 
oczy”. Za jego powstaniem stoi Oskar Podol-
ski aka OESU. W przypadku obu salonów nad 
całością czuwała młoda projektantka Marta 
Napiórkowska–Łosiń ze studia Mana Design. 
Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, co 
doceniły media – sopocki salon został okrzyk-
nięty jednym z najpiękniejszych na świecie, 
drugi – gdański, bezdyskusyjnie ma szansę 
mu dorównać. 

ENGLISH 

YOUR WORLD IS WHAT YOUR 
EYES SEE

There is a city on the map of Europe, where world 
trends, music and life happiness connect into a per-
fect whole. Where human imagination has no limits. 
Berlin. It is worth to visit this magical land at least 
once in your life and if there is no chance for it than 
you can enjoy a fraction of it in Tricity.

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Tom Kurek



K A Ż D Y  M A  T A K I  Ś W I A T ,  J A K I  W I D Z Ą  J E G O  O C Z Y

For many years Adam Kujowski was tied with club 
music, so he was an often guest in Berlin. He decided 
to carry over the unique charm of this city and a mix of 
world trends to his stores, starting from interior design, 
finishing on his stock. We are welcomed by spectacle 
frames of such sublime brands as Mykita, Oscar Mag-
nuson, Ic! Berlin or Moscot. Those are impossible to find 
at opticians, yet here are lying on delicate steel construc-
tions. The first ones are made from the best Swedish steel 
without use of any screws and the brand was created by 
three Berlin men. The last ones are preferred by Johnny 
Depp. The actor has his favourite model of the brand in all 
available colours. This boutique atmosphere brings peo-
ple into OOG for whom individual style and highest qual-
ity are of the highest importance. Still the best things are 
hidden under ground. In the Gdansk store there is a base-
ment rebuilt from bricks that remember the bombings of 
the Second World War. It serves as an optometry research 
office. Magic is added by graffiti with a quote by Jose Sara-
mango “your world is what your eyes see”. Oskar Podol-
ski aka OESU is responsible for its creation. Both stores 
were created under the watchful eye of a young designer 
Marta Napiórkowska-Łosiń from the Mana Design studio. 
The effect has outgrown even the wildest dreams and was 
appreciated by media: the store in Sopot was named the 
most beautiful in the world, the second one, in Gdańsk, 
can without doubt match that. 

First there was Sopot. A resort named by its fans the Pol-
ish Miami seemed to be an ideal place for a company that 
made individualism its brand. The name OOG was taken 
from the Dutch language and means simply “eye”. Bulls-
eye. There is no better name for an optician’s establish-
ment. Or establishments, for a second one just opened in 
Gdańsk main city.



olebką perfumiarstwa jest Francja. To 
właśnie tutaj od XVII wieku powstawa-
ły najznakomitsze kompozycje zapa-

chowe świata. Perfumowano peruki, stroje, 
a nawet całe wnętrza. Można się było obyć bez 
wody, ale bez perfum? Nigdy. Dziś najbardziej 
uznane „nosy”, takie jak Dominique Ropion, 
Geza Schoen czy też Maurice Roucel w szkla-
nych flakonikach zamykają coś więcej, niż 
tylko ładny zapach. To magiczne zaklęcia. 
Aby się o tym przekonać na własnej skórze, 

K

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Tom Kurek

POSZUKIWANIE TEGO JEDYNEGO ZAPACHU, BĘDĄCEGO 
ODZWIERCIEDLENIEM NASZEJ OSOBOWOŚCI, TO NIEZWYKŁA PODRÓŻ. 
WARTO SIĘ W NIĄ UDAĆ DO MIEJSCA, GDZIE ZNAJDZIEMY WSZYSTKO, 
CO W PERFUMIARSTWIE NAJLEPSZE. CZYLI NA GDAŃSKĄ STARÓWKĘ.
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jakość. Jedna z pań trafiła w progi Galilu po 
tym, jak kupiła samochód. Czarujący zapach 
Molecule, którego używała poprzednia wła-
ścicielka, na dobre zamieszkał we wnętrzu 
samochodu. Tajemnica zapachów dostęp-
nych w Galilu tkwi w oryginalnych kompozy-
cjach, niedostępnych w szerokiej dystrybucji. 
Składniki tych perfum połączone ze sobą 
w umiejętny sposób dają efekt, którego na 
próżno szukać w drogeriach pośród komer-
cyjnych propozycji. A jednym z nich z pewno-
ścią są m.in. perfumy o zapachu tłuczonego 
szkła. – Otwarcie naszej najnowszej perfu-
merii w  Gdańsku jest odpowiedzią na ro-
snącą wśród klientów potrzebę wyróżnienia 

PODRÓŻ, 
KTÓREJ SIĘ NIE 
ZAPOMINA

warto odwiedzić Galilu Olfactory. Na jej pół-
kach stoją prawdziwe skarby sygnowane naj-
większymi nazwiskami. 

Zapach benzyny, spalonych opon i smaru 
to pierwsze wrażenie po zetknięciu się z za-
pachem Nostalgia inspirowanym wyścigami 
Formuły 1 w Monte Carlo marki Santa Maria 
Novella. Z kolei kadzidło i żywica labdanum to 
dominujące składniki perfum Cardinal stwo-
rzonych przez Jamesa Heeleya. To, co cha-
rakteryzuje wszystkie perfumy, to wyjątkowa 
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się i  znalezienia dla siebie wyjątkowych 
produktów, które podkreślą ich styl oraz 
indywidualność – mówi Agnieszka Łuka-
sik, współwłaścicielka Galilu. – Dlatego tak 
ważne jest, aby klienci przymierzyli zapach, 
poprzebywali w  jego towarzystwie. Dzięki 
temu dokonamy właściwego wyboru i kupi-
my nie tylko właściwe perfumy. Kupimy kre-
ację z prawdziwego zdarzenia. Skrojoną dla 
nas na wymiar. 

ENGLISH 

A JOURNEY TO REMEMBER

Looking for the right fragrance which reflects our 
personality is an extraordinary journey. The perfect 
destination is the Old Town in Gdańsk, where we can 
find all that is best in perfumery.

France is the cradle of perfumery. The 
best perfume compositions have been cre-
ated there since the 17th century. Wigs, 
attires and even the whole interiors were 
perfumed. One could do without water but 
without perfume? Never. Today, the most 
appreciated ‘noses’ such as Dominique 
Ropion, Geza Schoen or Maurice Roucel 
put something more than only a  nice fra-
grance into glass bottles. They create magi-
cal spells. Visit Galilu Olfactory and see for 

yourself – on the shelves, there is precious 
treasure closed in the bottles signed with 
the greatest names.

The scent of petrol, tyres and grease is the 
first impression after smelling Nostalgia by 
Santa Maria Novella inspired by Formula 1 
races in Monte Carlo. Incense and labdanum 
raisin are dominant ingredients of Cardinal 
perfume created by James Heeley. All the 
perfumes here are of high quality. A woman 
discovered Galilu after she had bought a car 
– the exquisite Molecule fragrance, used by 
the former owner of the car, had filled the car 
for good. The secret of the fragrances in Gali-
lu is in their original compositions, available 
in exclusive distribution only. Ingredients of 
the perfumes combined in a proper way pro-
duce an effect which is impossible to find in 
drugstores with commercial products – e.g. 
the scent of broken glass. ‘Opening our new-
est perfume store in Gdańsk is an answer to 
the growing need felt by our clients to be orig-
inal and to find special products which will 
express their style and individuality,’ says Ag-
nieszka Łukasik, co-owner of Galilu. ‘That's 
why it's so important that clients try the fra-
grance on, be in its company. It allows them 
to make a proper choice and buy not only the 
right perfume but a creation in its own right. 
Tailored to their needs.’ 

T O  M AG I C Z N E  Z A K L Ę C I A . 
A B Y  S I Ę  O   T Y M  P R Z E KO N AĆ 
N A  W Ł A S N E J  S KÓ R Z E , 
WA R T O  O DW I E D Z I Ć 
G A L I L U  O L FAC T O RY. 
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MODELKA / MODEL:  
Maria Denysenko / 
TEAM Model Management

MAKIJAŻ / MAKE-UP: 
Justyna Polkowska/
POLKO 

ZDJĘCIA / PHOTOS: 
Edyta Bartkiewicz 
(edytabartkiewicz.com)

BIŻUTERIA / JEWELLERY:   
Joanna Komorowska 
design
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CHOĆ JOANNA KOMOROWSKA NIE OBRACA SIĘ NA RYNKU DESIGNU OD 
DZIESIĘCIOLECI, TO ZDĄŻYŁA JUŻ PRZYKUĆ UWAGĘ ODBIORCÓW, A PROJEKTOWANA 
PRZEZ NIĄ BIŻUTERIA ZDOBYWA SOBIE CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ. 
NAM OPOWIEDZIAŁA O SWOICH POCZĄTKACH ORAZ PRZESZKODACH, 
Z KTÓRYMI MUSI SIĘ ZMIERZYĆ KAŻDY MŁODY PROJEKTANT.
TEKST Paulina Bolko ZDJĘCIA Anna Karwowska
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Wielu młodych ludzi długo szuka 
siebie, często kończy studia kompletnie 
nieprzydatne w późniejszej karierze 
zawodowej. Jak było z tobą? Od zawsze 
wiedziałaś, że chcesz projektować? 
Sztuka była obecna w moim życiu odkąd pa-
miętam, już w podstawówce chodziłam na lek-
cje rysunku, a w liceum zaczęłam na poważnie 
interesować się historią i teorią sztuki. Jednak 
od zawsze miałam dość wszechstronne zain-
teresowania, wiele różnorodnych pasji. Stara-
łam się nie zamykać na jedną dziedzinę i moje 
pomysły na siebie ciągle się zmieniały. W pew-
nym momencie chciałam nawet studiować ho-

dowlę koni, kierunek kompletnie niezwiązany 
z tym, co obecnie robię. Ale ostatecznie zdecy-
dowałam się iść na historię sztuki, a następnie 
projektowanie biżuterii.

Czyli projektowanie biżuterii nie pojawiło 
się od razu? Co ostatecznie skłoniło cię do 
spróbowania swoich sił w tej dość niszowej 
i niepewnej dziedzinie?
Od zawsze miałam głowę pełną pomysłów, cią-
gle coś tworzyłam. Gdy stwierdziłam, że nie 
sprawdzę się jako historyk sztuki i potrzebuję 
zająć się czymś bardziej twórczym pomyśla-
łam o studiach z projektowania biżuterii. Nie 

wiem nawet dlaczego. Wcześniej wraz z kole-
żanką robiłyśmy dla siebie oraz na prezen-
ty kolczyki. Nie miałam jednak kompletnie 
pojęcia o aspektach technicznych tworzenia 
biżuterii. Wówczas to była tylko zabawa, nie 
traktowałam tego poważnie, a już na pewno 
nie myślałam, że kiedyś zacznę zarabiać na 
życie projektując. Jak to zwykle bywa – zade-
cydował przypadek.

Na twojej stronie przeczytałam, że oprócz 
biżuterii projektujesz również elementy do 
dekoracji wnętrz. Skąd pomysł na działanie 
w tak różnych dziedzinach designu?

NATURA 
PRZEJMUJE WŁADZĘ



I N S P I R AC J Ę  C Z E R P I Ę 
Z   O TAC Z A JĄC E G O 
M N I E  Ś W I ATA , 
P O M AG A JĄ  M I  W   T Y M 
L I C Z N E  P O D RÓ Ż E . 

Moim zdaniem wcale nie są to dalekie dziedziny, projekto-
wanie to projektowanie. W podobny sposób myśli się zarów-
no o tworzeniu naszyjnika, jak i doniczki czy zegara. Może 
brzmi to trochę dziwnie, ale oba przedmioty muszą być po 
prostu estetyczne, a zarazem funkcjonalne. Z dekoracjami 
wnętrz dopiero zaczynam, ale proces tworzenia, choć są to 
większe przedmioty, nie różni się w znacznym stopniu od 
projektowania biżuterii. Dużym ułatwieniem jest fakt, że 
w tym wypadku nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza 
na temat konstrukcji,  jak ma to miejsce przy projektowa-
niu wnętrz czy ubrań. Podejrzewam, że z tym bez przyswo-
jenia podstaw mogłabym sobie nie poradzić.

Każda twoja kolekcja stanowi odrębną historię, różni 
się od poprzedniej. Masz swój własny styl, jednak nie 
powielasz tych samych schematów przy kolejnych 
projektach. Jak ci się to udaje, skąd czerpiesz inspiracje?
Inspirację czerpię z otaczającego mnie świata, pomagają 
mi w tym liczne podróże. Na początku była to głównie 
przyroda, zaczynałam od motywów roślinnych. Potem 
pojawiły się sylwetki zwierząt, ptaków i owadów. Ostatnio 
natomiast zafascynowało mnie miasto, a raczej nowe spoj-
rzenie na nie. Wciągnęły mnie typowo miejskie aspekty: 
kultura, street art, moda uliczna, współczesna architek-
tura. Zaczęłam również obserwować jak przyroda coraz 
bardziej wdziera się do przestrzeni miejskiej, jak ludzie 
zaczynają wreszcie dostrzegać, że jest ważna. Na każdym 
kroku powstają nowe fascynujące realizacje, np. ogrody 
na dachach czy ostatnio bardzo modne ogrody społeczno-
ściowe. Uwielbiam również patrzeć jak natura przejmuję 
władzę w opuszczonych przez człowieka miejscach. Tzw. 
twory cywilizacji, porzucone domy, dworce czy stadiony 
dziczeją i z każdym dniem przestają przypominać obiekty, 
którymi były pierwotnie. To właśnie z obserwacji takich 
miejsc narodził się pomysł na stworzenie kolekcji Kvadra-
tove, w której połączyłam ze sobą beton i metal z mchem 
i innymi roślinami.

Zatrzymajmy się na chwilę przy samym projektowaniu. 
Jak wygląda proces tworzenia przez ciebie kolekcji?
Zazwyczaj w najmniej oczekiwanym momencie pojawia się 
pomysł na nową kolekcję. Jeśli mam możliwość to od razu 
zabieram się do pracy. Czasem po dłuższej analizie okazuje 
się, że dana koncepcja nie do końca była trafiona. Jeśli jed-
nak uznam ją za wartościową i posiadam wystarczającą ilość 
czasu, zaczynam szkicować albo od razu siadam do zro-
bienia prototypu. To jest chyba najciekawszy dla mnie mo-
ment, to co mam w głowie zaczyna się urzeczywistniać. Na 
tym etapie mogę pracować bez przerwy przez wiele godzin, 
a to co dzieje się dookoła kompletnie mnie nie obchodzi. 
Jeśli wszystko jest w porządku i jestem zadowolona z efektu 
finalnego, zabieram się za pracę nad kolejnymi projektami.

Mówiłaś, że czerpiesz inspiracje z podróży. Czy jest 
jakieś miejsce, które szczególnie cię urzekło?
To bardzo trudne pytanie, ciężko jest mi wyróżnić tylko 
jedno miejsce z pośród wszystkich, które miałam okazję 
odwiedzić. Jak już wspominałam ostatnio dość mocno 
zainteresowałam się zmianami zachodzącymi w metropo-
liach. Świetnym przykładem miasta, które na przestrzeni 
ostatniej dekady przeszło niesamowitą metamorfozę, jest 
Rotterdam. Najbardziej urzekło mnie w nim umiejętne po-

N A T U R A  P R Z E J M U J E  W Ł A D Z Ę

łączenie historii z nowoczesnością. Futurystyczne budow-
le sąsiadują tu bezpośrednio z typową holenderską zabudo-
wą tworząc niesamowitą spójną całość.

Z wykształcenia jesteś również historykiem sztuki, więc 
z pewnością ma ona duży w pływ na ciebie i twoje prace. 
Czy któryś z artystów w szczególny sposób na ciebie 
wpłynął?
To prawda, historia sztuki ma na mnie ogromny wpływ, jed-
nak od zawsze bardziej interesuje mnie sama teoria sztuki niż 
poszczególne dzieła. Trudno byłoby mi wskazać tylko jedne-
go twórcę, niemal w każdym okresie historycznym mogę 
wymienić artystę, którego cenię. Podobnie jest jeśli chodzi 
o współczesny design, zazwyczaj podoba mi się wybrana re-
alizacja, a nie cała twórczość jednego artysty. Mój gust ciągle 
się zmienia, każdego dnia inspiruje mnie coś innego.

Wielu moich znajomych pracujących w branży 
kreatywnej spotyka się z dużą ilością barier, które 
w dużej mierze odciągają uwagę od clou, czyli 
projektowania. Z jakimi problemami ty się zetknęłaś 
jako twórca biżuterii w Polsce?
Największym problemem w Polsce są szkoły artystyczne, 
które dają dobrą bazę teoretyczną, jednak nie do końca 
przygotowują do późniejszej pracy. Brakuje zajęć z marke-
tingu, osadzenia w najnowszych trendach, przygotowania 
do pracy z klientem. Po skończeniu studiów młodego czło-
wieka czeka brutalne zderzenie z realnym rynkiem, który 
ma niewiele wspólnego z uczelnianą rzeczywistością. Na-
stępnym problemem jest niedocenienie przez potencjal-
nych odbiorców autorskich projektów. Klienci, oczywiście 
nie wszyscy, nie rozumieją dlaczego stworzone przez pro-
jektanta rzeczy nie kosztują tyle co przedmioty z sieciówki, 
że za ceną idzie jakość i oryginalność. Na szczęście to się 
pomału zmienia na lepsze. Kluczową kwestią, z którą musi 
się zmierzyć młody twórca są również targi. Z jednej strony 
to najlepsze miejsce na bezpośredni kontakt z klientem, 
z drugiej obecnie imprez jest zbyt dużo i nie wszystkie są 
dobrze organizowane. Jeśli jesteś nowy w tej branży ciężko 
jest ci dobrze wybrać z tak bogatej oferty.

Do listy przeszkód jakie czekają na młodego artystę 
z powodzeniem można dorzucić brak zrozumienia ze 
strony bliskich. Większość rodziców marzy, aby ich 
dzieci znalazły dobrze płatną i przede wszystkim 
stabilną pracę. Na liście topowych zawodów od lat 
króluje: prawnik, lekarz, architekt, na próżno szukać 
tu artystycznych zawodów. Dla starszego pokolenia 
bycie projektantem to raczej fanaberia niż praca. Jak to 
wygląda u ciebie?



Część moich znajomych rzeczywiście ma 
takie problemy. Można powiedzieć, że mia-
łam dużo szczęścia, bo w moim przypadku 
było wręcz odwrotnie. Wszyscy w rodzinie są 
w jakimś stopniu związani ze sztuką, w domu 
zawsze było mnóstwo albumów, książek o ar-
tystach, farby, kredki itp. Rodzice zawsze 
wspierali mnie w moich działaniach, od naj-
młodszych lat posyłali na zajęcia artystyczne. 
Gdyby nie oni, możliwe, że nie miałabym tyle 
odwagi aby spróbować swoich sił w tej kapry-
śnej branży i może faktycznie zostałbym ho-
dowcą koni.

Zauważyłam pewną prawidłowość 
w świecie mody. Projektanci dzielą się na 
tych, który praktycznie nie rozstają się ze 
swoimi dziełami i tych, na których rzadko 
uświadczysz własne projekty. A ty do której 
grupy należysz?
Zanim zaczęłam zajmować się projektowa-
niem na poważnie, uwielbiałam nosić kolczy-
ki, między innymi dlatego zaczęłam je robić. 
Potem przez kilka lat pracowałam z małymi 
dziećmi i odzwyczaiłam się od noszenia bi-
żuterii. Przez co obecnie rzadko można mnie 
w niej zobaczyć. Z moich projektów mam kil-
ka ulubionych, które czasem zakładam. Teraz 

professional careers. How was it with 
you? Have you always known that you 
want to design?
Art was present in my life for as long as I can 
remember. In primary school I attended draw-
ing lessons and in secondary school I became 
seriously interested in history and theory of 
art. Still, I always had many interests, many 
different passions. I tried not to close myself 
off to different fields and my ideas about my-
self were constantly changing. At some point 
I even wanted to study horse breeding – a spe-
cialization completely unrelated to what I am 
doing now. And in the end I decided to study 
history of art and later jewellery design.

So jewellery design has not appeared 
immediately? What has ultimately pushed 
you to try yourself in this pretty niche and 
unstable field?
I always had a head full of ideas, I was always 
creating something. Once I  admitted that 
I will not flourish as an art historian and that 
I needed something more creative I thought 
about studying jewellery design. I do not even 
know why. Earlier my friend and I were mak-
ing earrings for each other and as gifts. But 
I did not have any knowledge of the technical 
aspects of creating jewellery. At that point it 
was only for fun, I did not treat it seriously and 
I definitely did not think that sometime in the 
future I will start to make a living on design. As 
it usually happens – it was good fortune that 
decided for me.

On your website I have read that apart from 
jewellery you are also designing elements 
of interior decoration. Where did the idea 
of working in such different areas of design 
come from?
In my opinion they are not very distant fields 
– design is design. You think in a similar way 
about both creating a necklace and creating 
a flowerpot or a clock. Maybe this sounds a bit 
odd, but both items have to be simply aesthet-
ic and at the same time functional. I am just 
starting to work on decorative items, but the 
creative process, even though the things are 
larger, is not much different from designing 
jewellery. What makes it a lot easier is the fact 
that in the latter case there is no need for spe-
cialist knowledge of construction, as it is with 
interior or fashion design. I suspect in such 
case I might not have been able to manage 
without learning the basics.

Your every collection carries its own story, 
varies from the previous one. You have your 
own style; still you are not repeating the 
same schemes in following projects. How do 
you manage to do that? From where do you 
draw your inspiration?

jest to łańcuszek z jaskółką albo jakiś wisior 
na długim łańcuszku. Także plasuję się chyba 
gdzieś po środku.

Gdzie widzisz siebie i swoją markę za 
kilka lat?
W najbliższych latach chciałabym skupić się na 
większych projektach, zacząć tworzyć limito-
wane kolekcje. Niestety obecnie zdarza mi się 
robić za dużo modeli w jednej kolekcji, przez 
co łatwo o powtarzalność. W przyszłości marzy 
mi się mieć czas na dopracowywanie detali. Lu-
bię poświęcić więcej czasu jednej rzeczy, która 
dzięki temu nabiera unikatowego charakteru. 

ENGLISH

NATURE TAKES OVER

Although Joanna Komorowska is not out on the 
design stage for dozens of years, she has already 
managed to draw the attention of the recipients and 
the jewellery designed by her is growing more and 
more popular. She told us about her beginnings and 
the obstacles that every young designer has to face.

Many young people search for themselves 
for a long time, often finishing studies 
that are totally useless in their later 

G DY B Y  N I E  O N I ,  M O Ż L I W E ,  Ż E 
N I E  M I A Ł A B Y M  T Y L E  O DWAG I 
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I draw inspiration from the surrounding world, with the 
help of numerous travels. At the beginning it was mostly 
nature - I started with plant motifs. Later the silhouettes 
of animals, birds and insects appeared. And recently 
I  was fascinated by the city, or more precisely by the 
new way of looking at it. I was sucked in by typical city 
aspects: culture, street art, street fashion, modern ar-
chitecture. I also started observing how more and more 
nature is invading the city sphere, how finally people are 
starting to realize that it is important. On every corner 
there are new, fascinating realizations appearing, for ex-
ample: rooftop gardens or the currently very fashionable 
society gardens. I also love to observe how nature takes 
over in places abandoned by humans. The so called 
civilization creations, abandoned houses, stations or 
stadiums are growing wild and with every passing day 
they stop reminding the objects that they have been 
primarily. It is from observations of such places that the 
idea for creating the Kvadratove collection was born, in 
which I have connected concrete and metal with moss 
and other plants.

Let us stop for a moment at simply designing. What 
does the collection creating process look like?
Usually, in the most unexpected moment an idea for a new 
collection appears. If I have the possibility I immediately 
sit down to work. Sometimes, after a longer analysis, it 
turns out that the given concept was not entirely accu-
rate. But if I decide that it is valuable, and I have enough 
time, I start sketching or I instantly sit down to create the 
prototype. This is probably the most interesting moment 
for me; what I have in my head starts to appear in reality. 
At this stage I can work without pause for many hours and 
what is happening around does not interest me at all. If 
everything is alright and I am happy with the final effect 
then I start working on the next projects.

You said that you draw your inspiration from 
travelling. Is there a place that has charmed you in 
a particular way?
This is a very tough question. It is difficult to single out just 
one place from amongst all those I had a chance to visit. 
As I have already mentioned earlier, I became strongly 
interested in the changes taking place in metropolises. 
A great example of a city that has undergone an incred-
ible metamorphosis during the last decade is Rotterdam. 
I was mostly charmed by the skilled merging of history 
with modernism there. Futuristic buildings are standing 
side by side with typical Netherlands’ architecture creat-
ing an incredible, consistent whole.

You are also an educated art historian; therefore it 
surely has great influence over you and your work. Is 
there an artist that has influenced you in a special way?
This is true, history of art has great influence on me, but 
I was always more interested in the theory of art itself 
than in specific artworks. It would be difficult for me to 
name just one artist – I can name an artist that I value in 
almost every historical period. Similarly, as in modern 
design; usually I like a certain realization, not the whole 
works of a single artist. My taste is constantly changing; 
every day I am inspired by something different.

Many of my friends working in the creative field face 
many obstacles, which in a large part are drawing their 
attention away from the clou, meaning the designing. 
What are the problems that you have faced as 
a jewellery designer in Poland?
The biggest issue in Poland is that art schools are giving 
a good theoretical base but do not really prepare for later 
work. There is a lack of marketing lessons, embedding in 
latest trends, preparation to working with a client. After fin-
ishing his studies a young person is faced by a brutal crash 
against the real market, which has little to do with univer-
sity reality. The next issue is the undervaluing of original 
projects by the potential recipients. Clients, obviously not 
all of them, do not understand why things created by a de-
signer do not have the same price as objects from a market, 
that the price is followed by quality and originality. Fortu-
nately, this is slowly changing. A key problem that also has 
to be faced by young designers is the art fairs. On one hand 
this is the best place for direct contact with the client; on 
the other currently there are too many such events and not 
all of them are organised well. If you are new to this field it is 
difficult for you to choose from such a rich offer.

To the list of obstacles faced by a young artist you can 
surely add the lack of understanding from his loved ones. 
Most parents dream for their child to find a well-paying 
and most importantly a stable job. For years now the list 
of top professions is ruled by: lawyer, doctor, architect… 
no artistic professions. For the older generations being 
a designer is more a whim than a job. How is it with you?
A group of my friends does have such problems. You can 
say that I was very lucky, for with me it was the opposite. 
Everyone in the family is somehow connected with art; 
there were always numerous albums in the house, books 
about artists, paints, crayons, etc. My parents have always 
supported me in my actions, from the youngest age they 
have sent me to art classes. If it were not for them I might 
not have been as brave as to try myself in this whimsy brand 
and maybe I would have in fact been a horse breeder.

I have noticed a certain pattern in the world of fashion. 
Designers can be divided into those, who are practically 
never parting with their works and those, on whom you 
will rarely see their own projects. Which group do you 
belong to?
Before I started seriously working in design I used to love 
to wear earrings - this is partly why I started to make them. 
Later I worked with small children for a couple of years and 
I lost the habit of wearing jewellery. This is why nowadays 
you can rarely see it on me. Amongst my designs I have 
a few favourites, which I put on every once in a while. Cur-
rently it is a chain with a swallow or some pendant on a long 
chain. So I guess I can be placed somewhere in the middle.

Where do you see yourself and your brand in a few years?
In the upcoming years I would like to focus on bigger proj-
ects, start to create limited collections. Unfortunately, 
currently I sometimes make too many models in a single 
collection, which makes it easy for repeatability. I dream 
to have the time in the future to perfect the details. I like 
to devote more time to a single item, which makes it gain 
a unique quality. 
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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

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

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



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

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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

/ BY TAXI

/ BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa 
Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
/ BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TRANSWAL
www.transwal.pl

DAW
www.bus-lebork.com

MINIBUSEM
/ BY MINIBUS

TAXI

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Główny

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze Uniw.

Gdańsk Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Armii Krajowej

Chwaszczyno

77

7

1

S6

S6

221

Nowatorów

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

>

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT



FLIGHT DESTINATIONS

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

HELSINKI www.finavia.fi

BARCELONA         www.barcelona-airport.com

ALICANTE* www.alicante-airport.net

MALTA         www.maltairport.com 

EINDHOVEN  www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

BELFAST www.belfastairport.com

CORK   www.corkairport.com

DUBLIN      www.dublinairport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HANN    www.hahn-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

GRENOBLE www.grenoble-airport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

MALTA / MALTA

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

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

MOLDE beta.avinor.no

OSLO -GARDERMOEN   www.osl.no

OSLO-RYGGE   www.en.ryg.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

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

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN www.milanomalpensa-airport.com

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WARSZAWA –  
MODLIN www.modlinairport.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

EDYNBURG     www.edinburghairport.com

SZKOCJA / SCOTLAND

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIERUNKI LOTÓW

IVANO-FRANKIVSK     www.airport.if.ua

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

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

NORWEGIA / NORWAY

GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM

GDAŃSK

OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
OSLO-RYGGE

BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

MOLDE

TURKU

HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

FRANKFURT HAHN

BARCELONA

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA*

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD 

CORK

EDYNBURG

DORTMUND
BRUKSELA

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND

ABERDEEN

ALICANTE*

GRONINGEN

REYKJAVIK

RADOM

BELFAST
NEWCASTLE

IVANO-FRANKIVSK

KIJÓW

GRENOBLE 
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BIRMINGHAM
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ABERDEEN
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GRONINGEN
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KIJÓW

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

*



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

 FROM GDAŃSK TO THE ALPS
Autumn is taking its first tentative steps, and Gdansk Airport 
has already thought about our winter holidays. Already in July, 
WizzAir announced a new winter route. From 14 January, passen-
gers will be able to travel from Gdańsk to Grenoble in France; and 
from there, it is easy to get fast to a number of Alpine resorts. As 
Tomasz Kloskowski – the CEO of Gdansk Lech Walesa Airport 
– said, skiers from northern Poland will be particularly pleased 
to hear such news, as they, in comparison with inhabitants of oth-
er regions of Poland, live the furthest away from the mountains. 
The lovers of the white craze may go to the south of France once 
a week, every Saturday. 

POLES CHOSE POLISH 
RESORTS THIS YEAR
From the beginning of the year to July 2016, Gdansk Lech Wale-
sa Airport served 2  252  758 passengers, which is an increase 
by 7.4%, as compared with the corresponding period in 2015. 
However, in July, the airport saw the first – in 36 months – de-
crease in the number of passengers served in a month. Despite 
an increase in regular flights, far fewer passengers chose to take 
irregular flights. There has been a  noticeable drop in the num-
ber of passengers taking charter flights to holiday destinations 
which have been popular so far, such as Egypt, Tunisia or Turkey. 
In all likelihood, a lot of Poles from the region decided to spend 
their holidays by the Baltic Sea. According to the management 
of Gdansk Airport, the number of passengers served in July 2015 
was unbeatable, but a challenge of serving over 4 million passen-
gers throughout a year is still within reach. 

Z GDAŃSKA W ALPY
Jesień dopiero nieśmiało zastępuje sezon letni, a  Lotnisko 
Gdańsk już pomyślało o  naszych feriach zimowych. Już w  lipcu 
WizzAir ogłosił nowe zimowe połączenie. Od 14 stycznia z Gdań-
ska będzie można polecieć do francuskiego Grenoble. Stamtąd 
bardzo łatwo i  szybko można udać się do dziesiątek kurortów 
alpejskich. Jak podkreślił Prezes Zarządu Portu Lotniczego 
Gdańsk, Tomasz Kloskowski, ta informacja szczególnie ucieszy 
narciarzy z  północnej Polski, którzy w  góry, w  porównaniu do 
mieszkańców innych regionów Polski, mają najdalej. Miłośnicy 
białego szaleństwa będą mogli udać się na południe Francji raz 
w tygodniu, w każdą sobotę. 

W TYM ROKU POLACY WYBRALI 
POLSKIE KURORTY
Od początku roku do lipca 2016 roku Lotnisko Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy obsłużyło 2 252 758 pasażerów, co stanowi wzrost o 7,4% 
w  stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Jednak w  lipcu 
lotnisko zanotowało pierwszy od 36 miesięcy spadek ilości obsłu-
żonych pasażerów w danym miesiącu. Pomimo wzrostu w lotach 
regularnych o wiele mniej pasażerów wybrało się na wakacje lo-
tami nieregularnymi. Zauważalnie zmalała ilość podróżujących 
lotami czarterowymi do popularnych dotąd krajów letniego od-
poczynku, jak Egipt, Tunezja czy Turcja. Prawdopodobnie wielu 
Polaków z regionu w tym roku wybrało wakacje nad Bałtykiem. 
Jak zapowiedziały władze Lotniska Gdańsk, liczba obsłużonych 
pasażerów w lipcu 2015 okazała się nie do pobicia, ale wyzwanie, 
jakim jest przekroczenie 4 milionów pasażerów obsłużonych 
w całym roku jest nadal w zasięgu ręki.

AKTUALNOŚCI
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

EN 

EN 



OD SIERPNIA PODRÓŻUJĄCY Z GDAŃSKA 
MOGĄ POLECIEĆ BEZPOŚREDNIO DO 
STOLICY UKRAINY. TO WSPANIAŁA 
INFORMACJA NIE TYLKO DLA 
PODRÓŻNIKÓW GUSTUJĄCYCH W EUROPIE 
WSCHODNIEJ. KIJÓW JEST JEDNYM 
Z NAJWIĘKSZYCH MIAST W TEJ CZĘŚCI 
EUROPY I WAŻNYM BIZNESOWYM 
PARTNEREM POLSKI.

GDZIE TO JEST?
W północnej części Ukrainy, nad rzeką Dniepr.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośredni lot liniami WizzAir w 2 godziny 45 minut przetransportuje 
nas do Portu Lotniczego Kijów-Żulany, jednego z dwóch lotnisk pasa-
żerskich w mieście. Port znajduje się bardzo blisko centrum.

CIEKAWOSTKI
Kijów to prawdopodobnie najtańsze miasto turystyczne na Starym Konty-
nencie. W 2015 i 2016 roku portal Price of Travel umieścił je na szczycie listy 
europejskich miast, w których najtaniej można przeżyć dzień. Wszystko za 
sprawą dewaluacji hrywny. Na ile sprawdza się do dla polskiego turysty – 
przekonajcie się sami.

WARTO ZOBACZYĆ
Ławra Peczerska, zjawiskowy klasztor prawosławny, siedziba zwierzch-
nika Kościoła Prawosławnego na Ukrainie. Początkami sięgająca XI w., 
rozbudowana w XVII i XVIII w., utrzymana w stylu baroku kozackiego.

Cerkiew św. Andrzeja, do XVIII w. cerkiew Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Ze wzniesienia, na którym się znajduje, można podziwiać 
cały Kijów. Legenda głosi, że Andrzej Apostoł mijał je w podróży w 41 
r. i  wskazał jako miejsce, w  którym powstanie świątynia, a  pod nią 
miasto.

Złota Brama, jedna z trzech bram wjazdowych do Grodu Jarosława, 
dawnego umocnienia Kijowa. Dziś budowla to w większości XX-wiecz-
na rekonstrukcja.

Plac Wolności, czyli słynny Majdan Nezałeżnosti, z  postawioną 
w  2001 roku kolumną Berehynii, słowiańskiej bogini symbolizującą 
ciepło domowego ogniska, a od końca XX w. – ukraińskie dążenia do 
odzyskania suwerenności. W 2014 r. miejsce to było świadkiem drama-
tycznych wydarzeń Euromajdanu.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Ponieważ Ukraina to raj dla tzw. backpackerów, niezbędnikiem bę-
dzie plecak. 

EN  KYIV
SINCE AUGUST, PASSENGERS TRAVELLING FROM GDAŃSK 
HAVE BEEN ABLE TO FLY DIRECTLY TO THE CAPITAL OF 
UKRAINE. IT'S GREAT NEWS NOT ONLY FOR TRAVELLERS 
FASCINATED BY EASTERN EUROPE. KYIV IS ONE OF 
THE LARGEST CITIES IN THIS PART OF EUROPE AND AN 
IMPORTANT BUSINESS PARTNER OF POLAND.

WHERE IS IT?
In the northern part of Ukraine, on the Dnieper River.

HOW TO GET THERE?
A direct flight with WizzAir will take us to Kyiv International Airport 
– one of the two passenger airports in the city – in 2 hours and 45 min-
utes. The airport is located near the city centre.

INTERESTING FACTS
Kyiv is probably the cheapest tourist destination in the Old Continent. In 
2015 and 2016, Price of Travel put it at the top of the list of cheapest Europe-
an cities. All due to devaluation of hryvnia. Is it an attractive destination for 
Polish tourists? See for yourselves.

PLACES TO VISIT
Kyiv Pechersk Lavra – magnificent Orthodox monastery, a residence 
of the Patriarch of the Orthodox Church in Ukraine. Founded in the 
11th century, extended in the 17th and 18th centuries, representative 
of the Cossack Baroque style.

St Andrew's Church – until the 18th century, Church of the Ex-
altation of the Cross. Located on a hill overlooking the whole city. 
As the legend goes, Andrew the Apostle visited it during his journey 
in 41 and pointed to the place, where a church and the city would be 
founded.

Golden Gate – one of three gateways to Yaroslav's town, early forti-
fications of Kyiv. Today, the building is mostly the reconstruction from 
the 20th century.

Independence Square, that is the famous Maidan Nezalezhnosti, 
where a column with a monument to Berehynia on top was erected in 
2001. Berehynia is a Slavic goddess symbolising the hearth and home 
and since the end of the 20th century – Ukraine's drive for regaining 
sovereignty. In 2014, the place saw dramatic events of Euromaidan.

WHAT TO TAKE?
Ukraine is a paradise for backpackers, so a backpack is a must. 

Tekst: Sylwia Gutowska Zdjęcia: Pixabay.com

KIJÓW



NOWY ILS 
JUŻ DZIAŁA
PRZEZ CZTERY MIESIĄCE GDAŃSKIE LOTNISKO POZBAWIONE BYŁO 
SYSTEMU PRECYZYJNEGO NAPROWADZANIA ILS. NIE WYNIKAŁO TO 
Z AWARII, A Z WYMIANY INSTALACJI NA NOWSZĄ.
Tekst: Jakub Milszewski Zdjęcie: Pixabay.com



ziałające na gdańskim lotnisku urządzenia systemu ILS (In-
strument Landing System) miały już 15 lat. Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej podjęła zatem decyzję o  jego wymia-

nie na nowsze, jako że żywotność tego typu systemów jest szacowa-
na właśnie na półtorej dekady. – Przyjmujemy, że okres pracy tego 
typu instalacji wynosi 13-15 lat, uznając, że po tym czasie starzeją się 
zarówno od strony moralnej – pojawiają się nowe technologie, jak 
i technicznie i wzrasta awaryjność. Żeby utrzymać się w optymalnej 
strefie bezawaryjności z założenia wymieniamy je po tym czasie, nie 
czekając na jakieś pierwsze problemy – mówi Andrzej Adamczyk, 
Kierownik Działu CNS Obszar Północ w PAŻP.

Prace zaczęły się zgodnie z harmonogramem wraz z początkiem 
kwietnia.

– Od początku kwietnia urządzenia zostały wyłączone i  lotni-
sko zostało bez podejścia precyzyjnego. W tym czasie były dostęp-
ne podejścia nieprecyzyjne, oparte na innych systemach. Nie było 
zatem tak, że lotnisko zostało pozbawione na jakiś czas możliwości 
naprowadzania samolotów – różne systemy instrumentalne istniały, 
ale nie gwarantowały one tak wysokich minimów do lądowania, jak 
system ILS – relacjonuje Jarosław Trzoska, kierownik Działu Opera-
cyjnego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

System ILS jest najważniejszą strukturą umożliwiającą pilotom 
lądowanie przy ograniczonej widoczności. Można go używać także 
przy dobrej widoczności, ale prawdziwie niezbędny staje się przy 
dużym zachmurzeniu. – Przy podchodzeniu do lądowania bez sys-
temu ILS z  wysokości 400 stóp piloci muszą zobaczyć lądowisko. 
Jeśli go nie widzą, muszą odejść na drugi krąg. Przy ILS w kategorii 
I mogą zejść do 200 stóp, przy II kategorii – do 100 – wyjaśnia Trzo-
ska. – W ciągu tych czterech miesięcy bez funkcjonującego systemu 
ILS były dwa dni, kiedy jego brak był odczuwalny. Kilka połączeń 
było odwołanych, kilka samolotów musiało lądować w Bydgoszczy 
i w Warszawie – dodaje.

System jest już jednak uruchomiony na nowo. Prace nad jego 
instalacją rozpoczęły się z początkiem kwietnia, zaś zakończyły 30 
czerwca. Tego dnia, po dokonaniu wszystkich odbiorów, rozpoczęły 
się także testy niezawodności. Zgodnie z przepisami należało doko-
nać weryfikacji nowego systemu, zaprojektować ponownie procedu-
ry i odczekać na publikację informacji w AIP Polska, czyli w Zbiorze 
Informacji Lotniczej. Są w  nim wszystkie mapy lotniska i  inne in-
formacje dla pilota, który chce na dane lotnisko przylecieć. W tym 
czasie odbyło się też 30 dni testów wymaganych dla uruchomienia 
systemu w kategorii II. Był to wymóg Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
W trakcie testów urządzenie pracowało w sposób ciągły. Dzięki za-
angażowaniu wszystkich służb lotniskowych i PAŻP-u udało się skró-
cić harmonogram prac tak, że ILS został uruchomiony 15 września, 
a nie 13 października.

– Na system ILS składają się urządzenia radiowe, nadawcze, 
które wysyłają odpowiedni sygnał na pokład samolotu – tłumaczy 
Andrzej Adamczyk. – To trzy oddzielne nadajniki. Pierwszym jest 
radiolatarnia kierunku, która daje informację o tym, czy samolot 
jest na lewo czy na prawo od osi pasa na podejściu. Jest też radio-
latarnia ścieżki schodzenia, która przekazuje na pokład samolo-
tu informację o  jego położeniu względem trzystopniowej ścieżki 
schodzenia w ostatniej fazie lądowania. Jeżeli samolot jest wyżej 
lub niżej, to pilot dostaje odpowiednią informację i widzi, jak wy-
gląda odchylenie maszyny względem optymalnej ścieżki. Trzeci 
element to radiolatarnia DME, podająca informację o tym, jak da-
leko od punktu przyziemienia znajduje się samolot. To wszystko 
to urządzenia radiowe, które wysyłają na odpowiednich częstotli-
wościach sygnał na pokład samolotu. Wszystkie parametry muszą 
być potwierdzone przez samolot pomiarowy w  czasie oblotów – 
dodaje Adamczyk.

D Oprócz tego lotnisko jest wyposażone w oświetlenie nawigacyj-
ne, a także system PAPI, czyli system świateł, które dają załodze sa-
molotu dodatkową informację na temat położenia względem pasa. 
Światła PAPI mają dwa kolory – biały i czerwony. Kiedy samolot jest 
na ścieżce schodzenia to piloci widzą z dołu kolor różowy. Jeśli jest 
zbyt czerwono, to samolot jest za nisko, jeśli jest zbyt biało – za wyso-
ko. To dodatkowy system potwierdzający prawidłowe położenie na 
ścieżce, który stanowi pomoc wzrokową.

Światła nawigacyjne na gdańskim lotnisku zostały zmodernizo-
wane w zeszłym roku przy okazji wymiany nawierzchni pasa. Lotni-
sko nie chciało w tym samym czasie wykonywać wymiany systemu 
ILS, by piloci nie musieli radzić sobie przy skróconej drodze starto-
wej bez precyzyjnego naprowadzania. Tegoroczna przebudowa doty-
czyła zatem wyłącznie części radiowej.

Gdańskie lotnisko, podobnie jak porty w  Warszawie, Warsza-
wie-Modlinie, Lublinie i  Wrocławiu, posiada system ILS drugiej 
kategorii. Pozwala on na lądowanie przy podstawie chmur zawie-
szonej na wysokości 200 stóp. Pozostałe lotniska w kraju posiada-
ją systemy niższej kategorii. Nowe urządzenia ILS na gdańskim 
lotnisku będą mogły pracować w najwyższej, trzeciej kategorii po 
doposażeniu w monitor pola dalekiego dla kierunku oraz inne ele-
menty w urządzeniach. – Wymagania przy wymianie systemu były 
takie, że ma pracować w kategorii II, ale z możliwością rozszerze-
nia do III, i tak właśnie jest – potwierdza Andrzej Adamczyk z PAŻP. 
Gdańskie rozpoczęło już pierwsze starania o podniesienie systemu 
do kolejnej kategorii.

Pasażerowie lądujący w  Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy mają możliwość zobaczenia z okna samolotu niektórych ele-
mentów systemu ILS. Jeśli samolot będzie lądował od strony Gdań-
ska, to pasażerowie siedzący po lewej stronie będą mogli zobaczyć 
kontener pomalowany w  biało-czerwone pasy i  piętnastometrowy 
maszt z  kilkoma pomarańczowymi antenami. Są one ustawione 
w odległości około 300 metrów od progu pasa. Kiedy samolot będzie 
dotykał kołami drogi startowej, to w tym samym czasie będzie mniej 
więcej na ich wysokości. W kontenerze znajdują się urządzenia ścież-
ki schodzenia. Pasażer nie zobaczy anten kierunku ILS, bo znajdują 
się one w osi pasa. Będą je z przodu widzieli piloci, ale pasażerowie 
będą mogli je zobaczyć tylko wtedy, kiedy samolot będzie zjeżdżał 
z drogi kołowania na próg 1.1 i będzie prostopadle do pasa. Wtedy 
z okien samolotu po prawej stronie widocznych będzie czternaście 
anten na pięciometrowych wspornikach.

Za zakup, instalację, uruchomienie, obloty, konserwację, napra-
wy i utrzymanie systemu ILS w sprawności odpowiada Polska Agen-
cja Żeglugi Powietrznej. Za światła nawigacyjne, w tym także PAPI, 
odpowiada Port Lotniczy.

EN  THE NEW ILS IS WORKING

FOR FOUR MONTHS THE GDAŃSK AIRPORT WAS DEPRIVED 
OF THE INSTRUMENT LANDING SYSTEM – THE ILS. 
THIS WAS NOT DUE TO A BREAKDOWN, BUT TO THE 
EXCHANGING OF THE OLD INSTALLATION FOR A NEW ONE.

The ILS (Instrument Landing System) equipment working on the 
Gdańsk airport was 15 years old. The Polish Air Navigation Services 
Agency made a decision to exchange it for a new one, for such sys-
tems are estimated to be working for a decade and a half. – We as-
sume that the working time of such installations is about 13-15 years, 
recognizing that after such time period it is growing old both from 
the moral point of view – new technologies are appearing - and tech-
nologically, which causes the damage risk growth. To upkeep the 



optimal accident-free level we exchange them after such time period, 
not waiting for first problems to appear – says Andrzej Adamczyk, 
head of the CNS North Region department in the Polish Air Naviga-
tion Services Agency.

The works have begun, as planned, at the beginning of April.
From the onset of April the equipment was switched off and the 

airport was left without the precise landing system. During that time 
other, unprecise systems were available, ones based on other pro-
grammes. Therefore the airport was not deprived of landing systems 
for a  period of time – other instrument systems were at work, but 
they did not guarantee such high landing support as the ISL systems 
does – says Jarosław Trzoska, head of the Operation department of 
the Lech Wałęsa Airport in Gdańsk.

The ILS system is the most important structure, enabling the pi-
lots to land with limited visibility. It can also be used during good 
visibility, but it becomes essential when it is very cloudy. – When ap-
proaching landing without an ISL systems at 400f the pilots have to 
see the landing strip. If they cannot see it they have to return for an-
other circle. With 1st category ILS they can lower the aircraft to 200f, 
with 2nd category – to 100f – Trzoska explains. – During these four 
months without a functioning ISL system there were two days when 
it was essential. Few flights were cancelled, few had to land in Bydgo-
szcz and Warsaw – he adds.

But the system is working again. Installation works have begun 
at the beginning of April and finished on the 30th of June. That day, 
after finalizing all receiving procedures, reliability tests have start-
ed. According to the law the new system had to be verified, pro-
cedures had to be re-designed and information publication in AIP 
Poland, which contains aeronautical information, had to be await-
ed. It contains all airport maps and other information for the pilot, 
who wishes to land at the airport. During that time there was also 
30 day long testing carried out, needed to launch the 2nd category 
system. This was a requirement made by the Civil Aviation Authori-
ty. During testing the system was constantly at work. Thanks to the 
engagement of all airport services and the Polish Air Navigation 

Services Agency, the works could have been carried out in a short-
er amount of time and the ILS was launched on September 15th in-
stead of October 13th.

The ISL system is composed of radio broadcasting devices, which 
send specific signals to the plane – explains Andrzej Adamczyk. – 
They are three separate transmitters. The first one is a direction ra-
dio-beacon, which sends information if the plane is on the left or the 
right of the landing strip axis when approaching. There is also a de-
scending path radio-beacon, which sends information to the aircraft 
about its position in respect of a three-step descending path in the 
last phase of landing. If the plane is higher or lower the pilot receives 
the correct information and sees, how is the machine situated in re-
spect of the optimal path. The third element is a DME radio-beacon, 
which gives information about the distance of the aircraft from the 
ground point. These are all radio devices that send signals on cor-
rect frequencies to the plane. All parameters have to be confirmed 
by a measurement aircraft at the time of circling – Adamczyk adds.

On top of this, the airport is equipped with navigation lightening 
as well as the PAPI system - a lightening system that sends additional 
information to the aircraft crew about the landing strip’s location. 
The PAPI lights have two colours – red and white. When the place is 
on the decrease path the pilots can see a pink colour on the ground. 
If it is too red, then the plane is too low, if too white – too high. This 
is an additional system confirming the correct location on the path, 
which makes for additional eyesight assistance.

Navigation lights at the Gdańsk airport were modernised last 
year, alongside the exchanging of the landing strip surface. The air-
port did not want to exchange the ILS system at that time, for the pi-
lots would have to get by on a shortened starting path without a pre-
cise navigation system. Therefore this year’s renovation focused 
purely on the radio aspect.

The Gdańsk Airport, just like the airports in Warsaw, War-
saw-Modlin, Lublin and Wrocław has the 2nd category ILS system. It 
allows landing with the cloud base hanging on 200f. Other airports 
in the country have lower category systems. New ILS systems on 
the Gdańsk Airport will be able to work on the highest, 3rd catego-
ry after adding of a  long distance monitor for direction, and other 
elements in the devices. – The requirements for system exchange 
were that it has to work in the 2nd category, with the possibility of 
expanding it to a 3rd category and they have been met – confirms 
Andrzej Adamczyk from the Polish Air Navigation Services Agency. 
The Gdańsk Airport has already started works to raise the system to 
another category.

Passengers landing on the Lech Wałęsa Airpot in Gdańsk have 
the opportunity to see some of the elements of the ILS system from 
the aircraft’s windows. If the plane will be landing from the direction 
of Gdańsk, passengers sitting on the left will be able to see a contain-
er painted in red and white stripes and a fifteen meter high mast with 
few orange antennas. These are situated about 300m away from the 
brink of the landing strip. When the plane will touch ground, they 
will be somewhere at their level. The container holds devices of the 
descending path. The passenger will not see direction antennas of 
the ILS, because they are situated in the landing strips axle. They 
will be visible to the pilots at the front and the passengers will be able 
to see them only when the plane will be leaving the circling path onto 
the 1.1 threshold, and will be situated perpendicularly to the landing 
strip. Then, from the windows on the right side of the aircraft, four-
teen antennas on five meter high cantilevers will be visible.

The Polish Air Navigation Services Agency is fully responsible for 
the purchase, installation, activation, circling, conservation, mainte-
nance and upkeep of the ILS system in a high condition. The Airport 
is responsible for the lightening, including the PAPI lights system.






