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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. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus Sport 
i prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel twórczości 
z duszą.

ENGLISH He’s a reporter working 
for Canal Plus Sport and a news 
presenter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and madly in 
love with music. A fan of creative 
works with a “soul.”
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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

Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam 
już nie wie, czy woli pisać o mu-
zyce, turystyce, czy jedzeniu, więc 
pisze o czym akurat trzeba. Po-
łowa duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

ENGLISH He grumbles, corrects, 
argues. No longer knows, if he 
prefers to write about music, 
tourism, or cuisine, so he writes 
about anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru 
Montownia”. Specjalista od one-
man show i stand-upów. Słowem 
pisanym para się rzadko, ale za to 
długodystansowo. Pierwszy felieton 
w życiu pisał siedem miesięcy.

ENGLISH An actor and the Artistic 
Director of the Montownia Theatre. 
A specialist in one man shows and 
stand-up comedy. To him, writing 
is an occasional but long-term 
activity. It took him seven months 
to write his first feature.

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

Człowiek pracy, marzyciel. Choć 
większość zna go jako żeglarza 
i mistrza olimpijskiego, ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest biznesme-
nem, inwestorem i społecznikiem. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną 
poprzeczkę.

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie 
teatralny". Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach kryty-
ków znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów polskiego 
teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

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 i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szcze-
ble w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

ENGLISH Maven and seeker of 
tastes. He went through all stages 
of the food industry. Co-author of 
the book "Gastrobanda. 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. 
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

Wymarzyła sobie, że zawodowo 
będzie słuchać muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to listen to 
music professionally. Today, she not 
only listens to music, but also talks and 
writes about it. She’s a passionate of 
radio and retro style, and collects CD 
albums, glasses and handbags. For 
many years, she's been involved with 
Polish Radio Three.

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 ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’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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PRZYCHODZI TAKI CZAS, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK ZACZYNA SOBIE ZADAWAĆ 
POWAŻNE PYTANIA. JEŚLI TEN CZŁOWIEK, JAK ARKADIUSZ JAKUBIK, JEST 
PRZY OKAZJI JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH AKTORÓW W KRAJU, JE-
ŚLI PATRZY NA LUDZI Z KINOWYCH EKRANÓW I MÓWI DO NICH ZE SCENY 
JAKO FRONTMAN ROCKOWEGO ZESPOŁU DR MISIO, TO TE SAME PYTANIA 
ZACZYNA SOBIE ZADAWAĆ CAŁA POLSKA.
TEKST Jakub Milszewski ZDJĘCIA Monika Szałek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

ESCHATOLOGIA
  ARKADIUSZA 
JAKUBIKA

E S C H A T O L O G I A  A R K A D I U S Z A  J A K U B I K A



Arek Jakubik. Aktor, reżyser, lider zespołu Dr Misio, 
właściciel kwatery na cmentarzu w Konstancinie... 
A, poczytało się trochę. Przygotowałeś się do zajęć. 

Czytuję konkurencję. O co chodzi z tą kwaterą? 
Pragmatyzm?
Trochę tak. Sprowadziłem na miejscowy cmentarz tatę 
i jakoś strasznie przepłaciłem za tę kwaterę. Pan Sebastian, 
który się opiekuje cmentarzem, zasugerował mi, że skoro 
tak, to może warto może jakby pięterko nad tą kwaterą 
dobudować. Ale wiesz co? Ja chyba potrzebowałem cze-
goś takiego, potrzebowałem w jakiś symboliczny sposób 
zapuścić korzenie. Uknułem sobie taką teorię, że cała 
moja rodzina od zawsze była w jakimś pociągu repatrian-
tów, począwszy od moich nieżyjących już dziadków Anieli 
i Franciszka Jakubików, którzy uciekali przed Ukraińcami 
spod Stryja. Moi rodzice urodzili się w Gliwicach, a ja się 
urodziłem na Opolszczyźnie, w Strzelcach Opolskich. 
Potem wyjechałem do Wrocławia, potem do Warszawy 
i w końcu mam swoje miejsce – pod Konstancinem, w ta-
kiej malutkiej wsi. Ten cmentarz jest nieopodal, jakieś 
500 metrów dalej. 10 lat temu sprowadziłem mamę – 
mieszka w Piasecznie. Mój brat mieszka w Józefosławiu, 
więc wszyscy są na wyciągnięcie ręki. Brakowało tylko 
taty, który leżał na cmentarzu w Strzelcach. Jakoś tak 
dwa lata temu przeniosłem jego prochy na pobliski cmen-
tarz i poczułem, że to już jest nasze miejsce, pociąg zna-
lazł swoją ostatnią stację.

Zazwyczaj ludzie, jak już znajdą to swoje miejsce – 
kupią czy wynajmą mieszkanie albo dom – to oznaczają 
je w ten sposób, że na drzwiach albo domofonie 
umieszczają plakietkę z nazwiskiem. A ty musiałeś sobie 
postawić tabliczkę na cmentarzu.
Bardzo ważnym świętem dla mnie jest Święto Zmarłych. 
Przez te całe lata chodziliśmy na pobliski cmentarz i zapa-
laliśmy świeczki przy tych takich zbiorowych, metaforycz-
nych miejscach, mogiłach. Strasznie tęskniłem wtedy za 
tym, żeby mieć po prostu tatę przy sobie, żeby można było 

od czasu do czasu wpaść, pogadać z nim, zwierzyć się, a jak 
nikt nie widzi, to zapalić fajkę. I strasznie się ucieszyłem, bo 
to mama zaproponowała, żeby tatę przenieść. I wszyscy je-
steśmy teraz razem. Ale nie mam tam żadnej plakietki, nie 
wyryłem tam swojego nazwiska. Mam nadzieję, że mam 
jeszcze trochę czasu. (śmiech)

Ostatnio wydałeś bardzo poważną płytę 
z zespołem Dr Misio, która notabene nazywa się 
„Zmartwychwstaniemy”. Myślę sobie, że kiedy dostałeś 
zbiór tekstów i tytułów, to stwierdziłeś, że nie możesz 
zatytułować tego albumu inaczej. 
Nie. Praca nad płytą to proces. To jest taka podróż, która 
zaprowadzi cię nie wiadomo dokąd. W trakcie pracy nad 
materiałem czy literackim, czy muzycznym, po prostu 
wydarzają się pewne rzeczy. Na pomysł, żeby tak właśnie 
nazwać płytę, wpadłem jakieś półtora roku temu, przy oka-
zji świąt Wielkanocnych. Jestem osobą niewierzącą, ale te 
najważniejsze święta zawsze obchodzimy razem z rodziną. 
W Boże Narodzenie, przy wigilijnym stole, jest moja mama, 
żona, synowie, brat z narzeczoną, teściowa. Synowie za-
wsze czytają fragmenty Pisma Świętego. Potrzebujemy 
jakiegoś rodzaju skupienia, jakiegoś rytuału. I tak samo 
w każdą Wielkanoc. Idę wtedy do kościoła raz w roku, żeby 
poświęcić koszyk, bo musi stać na stole świątecznym ten 
prawdziwy, pokropiony przez księdza. Zazwyczaj cho-
dziłem z synami, ale wtedy wyszło tak, że jeden syn był 
chory, drugi nie mógł – krótko mówiąc, poszedłem sam. 
Spóźniłem się na święcenie, następne miało być za pół 
godziny, więc usiadłem. Nie było mnie w kościele rok, 
rozglądałem się, a nagle wszedł ksiądz i zaczął odmawiać 
jakąś wielkanocną litanię. Pamiętam, że zaczynała się sło-
wami: „Za zwycięstwo nad śmiercią dziękujemy ci Panie”, 
no i wszyscy powtarzali, bo było tam też trochę wiernych, 
„dziękujemy ci, Panie”. I nagle nie wiadomo dlaczego, ja 
się do tej mantry podłączyłem. Zacząłem odmawiać ją ra-
zem ze wszystkimi i poczułem się bardzo fajnie, bezpiecz-
nie, zaczęło mi to sprawiać jakąś przyjemność. No i wtedy 
sobie pomyślałem, że jest coś magicznego w tej chwili i że 
płyta będzie się nazywała „Zmartwychwstaniemy”. To 
nie jest absolutnie historia neofity, który nagle wrócił na 
łono Kościoła, tylko historia – podobnie jak na płycie – 
faceta w wieku średnim, bo ta pięćdziesiątka zbliża się 
wielkimi krokami, który zaczyna zadawać sobie jakieś 
fundamentalne, eschatologiczne pytania: „co jest po 
drugiej stronie”. Dlatego „Zmartwychwstaniemy”. Jest 
jeszcze taka fajna historia, którą opowiedział mi Krzysiek 
Varga, autor tekstu do tego numeru. Kiedy pracował nad 
trzecią częścią swojej węgierskiej trylogii, „Langosz 
w jurcie”, to penetrował węgierskie pogranicza. I znalazł 
gdzieś taki cmentarz, nad bramą którego było napisa-
ne „Feltamadunk”, co znaczy „Zmartwychwstaniemy”. 
Jestem tak z Krzyśkiem umówiony, że ja mu, za jego zgo-
dą, te wszystkie teksty zabieram, zawłaszczam, a potem 
nakładam na tekst swoje historie, emocje i wrażliwość. 
Tak samo było piosenką „Zmartwychwstaniemy”. Od 
razu zwizualizowałem sobie swój cmentarz, taki metafo-
ryczny. Być może ten, na którym ja leżę. 
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T O  J E S T  TA K A  P ODRÓŻ, 
KT ÓR A  Z A PROWA DZ I 

C I Ę  N I E  W I A D OMO 
D OK Ą D.  W   T R A KC I E 

PR AC Y  N A D  M AT E R I A Ł E M 
C Z Y  L I T E R AC K I M , 

C Z Y  M UZ YC Z N Y M ,  P O 
PRO S T U  W Y DA R Z A JĄ 

S I Ę  PEW N E  R Z E C Z Y. 
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MOŻ E  T O  J E S T 
W Ł A Ś N I E  MOJA 
DRO G A ,  Ż E  N AGL E 
JA KO  O S OBA 
N I EW I E R Z ĄC A 
Z AC Z Ą Ł E M  S OB I E 
Z A DAWAĆ  P Y TA N I A ...

W Konstancinie. 
I na tym cmentarzu, starym, zarośniętym, opuszczonym 
przez ludzi i Boga, leżą wszyscy, niezależnie od wyznania. 
Wszyscy równi wobec śmierci. Katolicy, prawosławni, pro-
testanci, ateiści, Żydzi i ja też tam leżę, na tej kwaterce ra-
zem z tatą. I wszyscy ci ludzie zadają sobie pytanie: „Co jest 
dalej?”. Może to jest właśnie moja droga, że nagle jako oso-
ba niewierząca zacząłem sobie zadawać pytania, że stałem 
się agnostykiem i pytam się samego siebie: „Co jest, cholera 
jasna, po drugiej stronie?”. Stąd „Zmartwychwstaniemy”, 
czyli taka próba skonfrontowania się z czymś. To także 
prowokowanie słuchaczy do zadawania sobie takich pytań.

Te pytania, które zacząłeś sobie zadawać, pojawiają 
się w twoim wizerunku publicznym. Odniosłem takie 
wrażenie, bo sporo rzeczy, które ostatnio zrobiłeś, 
jest w jakiś sposób związane z religią, Kościołem. 
Poprzedni album Dr Misio, „Pogo”, był w moim 
odczuciu spojrzeniem na bycie w średnim wieku, a przy 
„Zmartwychwstaniemy” na dzień dobry przychodzi 
kontrowersyjny teledysk, który został uznany za 
„nie-emisyjny”... Do tego etiuda „Ksiądz” z Wojtkiem 
Smarzowskim, który zresztą kręcił również wspomniany 
teledysk. W klipie są księża, wszystko kręci się wokół 
jednego tematu. Wiesz, że wszyscy będą cię teraz o to 
wypytywać, zupełnie tak, jak ja teraz?
Akurat tej etiudy „Ksiądz”, którą zrobił Wojtek Smarzowski, 
myśmy... ja w ogóle nie planowałem. To się jakoś wyda-
rzyło po drodze. 

Widzisz, palec boży. 
Tak myślisz? (śmiech) To są scenariusze Wojtka, jego 
autorska, artystyczna wypowiedź, a  ja mam to szczę-
ście, że daję tam swoją twarz. Ale nie szukałbym tam 
jakiegoś uogólnienia. To jest czasami po prostu kwestia 
przypadku, że pewne rzeczy zbiegają się w jednej, od-
powiedniej czasoprzestrzeni. 

Nie boisz się, że wszyscy teraz będą cię postrzegać przez 
pryzmat wszystkich ludzi w sutannach, w których się 
ostatnio wcieliłeś? I że w jakiś sposób zaszufladkują 
cię? W kraju jest wyraźny podział, a przez sytuację 
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A skąd wzięła się zmiana stylistyczna na 
nowym albumie?
Nasza druga płyta „Pogo” była bardzo ciężka, mroczna, 
depresyjna. Podszedłem do niej ekstremalnie i wyrzuci-
łem z niej wszystkie najbardziej wpadające w ucho, melo-
dyjne piosenki, które znalazły się dopiero na reedycji, pół 
roku później. Kiedy wydaliśmy tę płytę od razu zacząłem 
się zastanawiać, jak ma wyglądać trzeci album Dr Misio. 
Wtedy, te dwa lata temu, pomyślałem sobie, żeby pójść 
jeszcze dalej, jeszcze bardziej ekstremalnie. Chciałem 
gdzieś poszukać tej energii, którą udaje się nam genero-
wać na koncertach, bo Dr Misio jest zdecydowanie ka-
pelą koncertową. Tego, co się wydarza na styku między 
publicznością i zespołem, tego, że wpadamy w jakiś ro-
dzaj transu, ekstazy, tego, że to się ociera o jakiś rytuał, 
katharsis, i że zatracamy się w tym wszyscy, i muzycy, 
i publiczność, tego wszystkiego nie udało nam się od-
dać ani na pierwszej, ani na drugiej płycie. Tego nie dało 
się zarejestrować, bo studio zawsze jednak ugrzecznia, 
trochę zabija tę energię i zawsze wszystko jest takie po-
układane, mimo że graliśmy na drugiej płycie naprawdę 
ciężką, konkretną, rockandrollową muzę. Pomyślałem 
sobie wtedy, że zamkniemy się na klucz w jakimś schro-
nie przeciwatomowym z publicznością i w ciągu dwóch 
dni zagramy cztery koncerty, które zarejestrujemy jeden 
do jednego – z brudami, moimi fałszami, ze wszystki-
mi niedoskonałościami, jakie niesie ze sobą granie na 
żywo, ale za to uda nam się uchwycić tę magiczną, kon-
certową energię. Ale w międzyczasie wydarzył się eks-
tremalny projekt pod tytułem „40 przebojów” z Olafem 
Deriglasoffem, który był producentem muzycznym na-
szych pierwszych dwóch płyt. I na tej płycie nagraliśmy 
tych przebojów dokładnie czterdzieści, przy czym są to 
przeboje w cudzysłowie, bo żadna rozgłośnia radiowa ich 
nie puści. Trwają od dwudziestu paru sekund do minuty. 
Totalny eklektyzm muzyczny – cyberpunk, elektro-pop, 
hardcore, różne schizoidalne dźwięki, które Olaf gene-
rował z różnych instrumentów. Ja przyniosłem trochę 
różnych tekstów Vargi i Świetlickiego. Zamknęliśmy się 
u Olafa w domu i pojechaliśmy najbardziej ekstremalnie 
jak było można. Po tej płycie dotarło do mnie, że właśnie 
w takim atomowym schronie zamknąłem się z kolegą 
Deriglasoffem. I że może trzeba jednak pomyśleć o zu-
pełnie biegunowej płycie Dr Misio, że trzeba może zaśpie-
wać jakąś melodię, pomyśleć o jakiejś harmonii. A tym-
czasem projekt „40 przebojów” wymknął nam się spod 
kontroli, gramy we dwóch koncerty, jeździmy po Polsce 
i jest fantastycznie, ale wiedziałem, że musimy od siebie 

N I E  C HC I A Ł BY M  J E D N A K  S TAWAĆ  P O 
J E D N E J  C Z Y  DRUGI E J  S T RO N I E ,  B O 
Z AWS Z E  S T OJ Ę  P O  S WOJ E J  S T RO N I E 
I   T E G O  S I Ę  B Ę DĘ  T R Z Y M A Ł .

z wycofaniem was z festiwalu w Opolu, poszedł 
w świat dość jednoznaczny przekaz, w którym Dr Misio 
wylądował po konkretnej stronie barykady. Nie boisz się 
trochę, że nie da się już stamtąd wyjść?
Nie zastanawiam się nad tym. Nie boję się. Dla mnie naj-
ważniejsze jest to, że po prostu robię swoje, czy to film, czy 
muzyka. Zwłaszcza w muzyce, bo w filmie jestem jednak 
aktorem wynajętym do odegrania takiej czy innej roli. 
Mam scenariusz, mam kwestie, których muszę się nauczyć 
i mam stworzyć jakąś postać najlepiej jak potrafię. Z muzy-
ką jest zupełnie inaczej. Tak, tutaj to ja decyduję o wszyst-
kim – jak ta płyta ma wyglądać, o czym chcemy na niej 
opowiedzieć ludziom. Dlatego też nie chciałbym, żeby płyta 
„Zmartwychwstaniemy” była kojarzona z jakimś antykle-
rykalnym manifestem. Zupełnie inną sprawą jest to, jak 
wygląda teledysk do piosenki „Pismo” – wszyscy, którzy go 
obejrzeli, wiedzą o co chodzi – to bardzo konkretny przekaz.

Nie da się ukryć. 
I pod tym przekazem ja się podpisuję. Jest to nasz głos 
w debacie publicznej o tym, że hierarchia kościelna po 
śmierci Ojca Świętego poszła w zupełnie innym kierun-
ku, gdzieś zapomniała o swym posłannictwie, o tym, że 
powinna być komunikatorem między tym kimś na gó-
rze, a ludźmi. Nie chciałbym jednak stawać po jednej czy 
drugiej stronie, bo zawsze stoję po swojej stronie i tego się 
będę trzymał. Jeżeli więc pytasz mnie, czy boję się jakie-
goś zaszufladkowania, to nie. Po prostu robię swoje.

Użyłeś takiej ciekawej figury językowej, bo powiedziałeś 
„Ja ustalam, ja decyduję o tym, jak ta płyta będzie 
wyglądała, jak będziemy o niej mówili”. Czyli to ty 
jesteś mózgiem Dr Misio, a reszta zespołu tańczy jak im 
zagrasz? A właściwie gra, jak im zatańczysz?
Każdy zespół musi mieć swojego lidera i ja jestem takim 
liderem, frontmanem. Słucham chłopaków z zespołu, bo 
razem robiliśmy wszystkie kompozycje, każdy z nich nie-
sie ze sobą swój rodzaj wrażliwości muzycznej. Gitarzysta 
Paweł Derentowicz w zespole Holloee Poloy nagrał wiele 
lat temu z Edytą Bartosiewicz płytę „The Big Beat”, ba-
sista Mariusz Matysek grał ze Staszkiem Soyką, Janek 
Prościński, który gra na perkusji, gra z Izraelem Roberta 
Brylewskiego, a klawiszowiec Radek Kupis jest nauczy-
cielem muzyki. Każdy z nich ma zupełnie inny gust mu-
zyczny i myślę, że jakąś wypadkową tych gustów jest to, co 
można znaleźć na płytach Dr Misio. Natomiast faktycznie, 
takie najważniejsze decyzje podejmuję ja. Tak to jest. Nie 
ma demokracji w rockandrollowym bandzie.
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z Olafem odpocząć, żeby się za jakiś czas nie 
pozabijać. Wtedy zacząłem szukać nowego 
producenta muzycznego. Miałem ogromne-
go farta, że trafiłem na Kubę Galińskiego. To 
młody, ale niezwykle zdolny, utalentowany 
muzyk i  kompozytor. Jako producent mu-
zyczny dostał Fryderyka, pracował między 
innymi z Anią Rusowicz, Anią Dąbrowską, 
Januszem Panasewiczem, czy z  Piotrkiem 
Roguckim. Dla mnie było ważne, że bardzo 
swobodnie porusza się w  różnych stylach 
muzycznych. Bardzo spodobały mu się kom-
pozycje, które zrobiliśmy z Dr Misio i miał 
bardzo wyrazisty pomysł na całą tę płytę. 
Wszystkie te nasze rzężące gitary zastąpił kla-
wiszami i zrobiliśmy wyraźny ukłon w stronę 
muzyki lat 80-tych. 

Wasz klawiszowiec musiał się ucieszyć. 
Tak. A lata 80-te to był w ogóle najważniej-
szy moment w mojej edukacji muzycznej. 
Przeszedłem drogę dosyć zabawną, bo od 
fana metalu – za zespołem TSA zjeździłem 
całą Polskę, panowie z tej grupy są moimi 
ziomalami, bo są z  Opolszczyzny. Dzisiaj 
czasami pracuję z ich byłym menedżerem 
Jackiem Rzehakiem, który też bardzo dziw-
ną drogę przeszedł. Kiedyś był ich menedże-
rem i – uwaga – pisał wszystkie teksty. To 
on napisał: „Idąc cmentarną aleją szukam 
ciebie, mój przyjacielu”. Dziś jest produ-
centem filmowym, grałem u niego w filmie 
„Pod mocnym aniołem”, który reżysero-
wał Smarzowski. Po metalu przyszedł czas 
punk rocka. Jeździłem wtedy do Jarocina. 
Pamiętam 85-ty rok, kiedy widziałem na 
scenie – a jakże! – Dzieci Kapitana Klossa 
z Olafem Deriglasoffem jako frontmanem. 
A potem miałem taki etap, kiedy siedziałem 
godzinami przy radioodbiorniku, słuchając 
„Romantyków Muzyki Rockowej”, genialnej 
audycji Tomasza Beksińskiego. Jak puszczał 

...DL A  M N I E  C A ŁY  C Z A S 
N A J BA R DZ I E J  I S T O T N E  N A  T E J 
PŁYC I E  SĄ  E S C H AT OL O GIC Z N E 
P Y TA N I A ,  KT ÓR E  TA M 
PA DA JĄ .  T O  J E S T  TA  MOJA 
N I E U S TA JĄC A  PRÓBA  ROZ MOW Y 
Z   JA K I M Ś  A B S OLU T E M. 

bumie, jest „Ochroniarz”. Jestem tym ochro-
niarzem. Od razu zrobiłem sobie wizualizację, 
że to ja jestem tym facetem, który czeka na 
tego kogoś najważniejszego. Tego kogoś, kto 
niesie ze sobą światło. Tego kogoś, kto zamieni 
ciało w krew, a wódkę w wodę i da mi robotę, 
da mi szczęście, da mi nadzieję. 

ENGLISH 

ESCHATOLOGY OF ARKADIUSZ 
JAKUBIK

There comes a time in every person’s life when they 
begin to ask themselves serious questions. And if such 
a person, like Arkadiusz Jakubik, happens to be one 
of the most popular actors in the country, if he looks 
at people from the silver screen and speaks to them 
as a lead singer of Dr Misio, a rock band, everyone in 
Poland begins to ask these questions too.

Arek Jakubik. An actor, a director, Dr Misio 
lead singer, the owner of a cemetery plot in 
Konstancin…
I can see you’ve done some research. You’re 
prepared. 

I read competing magazines. What is this 
cemetery plot about? Pragmatism?
Yes, a bit. I brought my dad to the local ceme-
tery and I overpaid for the plot. Mr Sebastian, 
who manages the cemetery, suggested that 
I build an additional storey on this plot in such 
a case. But you know what? I suppose I needed 
such a thing; I needed to put down my roots in 
a symbolic way. I had a theory that my whole 
family had always been in some repatriation 
train, beginning with my deceased grand-
parents Aniela and Franciszek Jakubik, who 
were running from Ukrainians from Stryi. 
My parents were born in Gliwice, and I was 
born in Opolszczyzna, in Strzelce Opolskie. 
Then I moved to Wrocław, next to Warsaw, and 
finally, I have my own place – in Konstancin, 
in a small village. This cemetery is located 
nearby, within about 500 metres. I brought my 
mum here 10 years ago – she lives in Piaseczno. 
My brother lives in Józefosław, so everybody is 
right at hand. Only my dad was missing, as he 
was buried in the cemetery in Strzelce. Two 
years ago or so, his ashes were transferred to 
the local cemetery, and I felt that it’s our place, 
the train finally found its last station.

When people find their own place – when 
they buy or rent an apartment or a house – 
they usually mark it by placing a name plate 
on doors or on a list of residents. And you 
had to put your plate on a cemetery.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA 
dla Sinfonia Varsovia, (www.sinfoniavarsovia.org) 
Grochowska 272, Warszawa za udostępnienie wnętrz 
na potrzeby sesji zdjęciowej.

Marillion czy Sisters of Mercy i do tego do-
kładał swoje opowieści, scenariusze filmo-
we, swój świat, to ciężko było się oderwać.

Z tego wszystkiego powstało 
„Zmartwychwstanie”.
Tak. Ewidentnie słychać na niej wpływy lat 
80-tych. Ta płyta jest trochę lżejsza . Myślę, że 
więcej jest na niej ironicznego, sarkastyczne-
go poczucia humoru, bo parę numerów trzeba 
było wziąć w taki muzyczny nawias. Na przy-
kład „Hejter”, czy „Bądź moim Googlem”, już 
nie wspomnę o „Halinie”, bo ona jest już tak 
przegięta i zrobiona z takim przymrużeniem 
oka, że mam tylko nadzieję, iż fani Dr Misio 
zrozumieją intencje. Ale przez długi czas nie 
chciałem tego numeru na płycie, ale w końcu, 
jako taki bonus, tak na koniec, na doczepkę, 
powiedziałem: „Dobra, niech ta Halina wcho-
dzi”. Dla mnie koncepcyjnie ta płyta kończy 
się piosenką „Po nas”, gdzie w jakiś taki meta-
foryczny sposób umiera Patryk, czyli alter ego 
Dr Misio, i gdzie ten świat wykreowany przez 
Patryka, oglądany jego oczami, kończy się. 
Nie ma miłości, nie ma przyjemności, nie ma 
fajności. Koniec. Zostaje tylko śmierć, bo „cza-
sami wydaje mi się, że umarłem” – opowia-
da nam Patryk. I jako ciekawostka, a propos 
utworu „Po nas”: chyba jedyny raz w historii 
udało się namówić Vargę i Świetlickiego, żeby 
byli współautorami tekstu.

Doniosłe wydarzenie.
Pozwolę sobie jeszcze wrócić na chwilę do 
początku naszej rozmowy, ponieważ oprócz 
tych muzycznych pastiszy, oprócz tego lżej-
szego brzmienia, dla mnie cały czas najbar-
dziej istotne na tej płycie są eschatologiczne 
pytania, które tam padają. To jest ta moja nie-
ustająca próba rozmowy z jakimś absolutem. 
Trzecią po „Piśmie” i „Zmartwychwstaniemy 
” najważniejszą dla mnie piosenką na tym al-
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The Day of the Dead is a really important holiday to me. For 
many years, we would go to the local cemetery and light 
candles on collective, symbolic graves. I really wished then 
to have my dad beside me, to meet with him from time to 
time, hang out, tell him my secrets, and smoke a pipe to-
gether when nobody sees. I was really happy when my mum 
proposed to transfer his ashes. And we’re all together now. 
But I don’t have any plate there, I haven’t put my name on 
anything yet. I hope I still have some time for it (laughing).

Recently, you’ve released a really serious album with 
Dr Misio, entitled ‘Zmartwychwstaniemy’. I guess that 
when you got the set of lyrics and titles, you realised 
that you can’t give it any other title. 
No. Working on an album is a process. It’s a kind of jour-
ney, which takes you somewhere you don’t know. When 
you’re working on music or literary material, some things 
just happen. The idea for the title came into my mind 
about year and a half ago, at Easter. I’m a non-believer, 
but my family always celebrates these holidays together. 
At Christmas, at the Christmas table, there is my mum, 
my wife, there are my sons, there is my brother with his 
fiancée, and my mother-in-law. My sons always read the 
Holy Bible. We need some reflection, a kind of ritual. The 
same at every Easter. I go to church once a year to bless 
an Easter basket – because on our Easter table, there must 
be a true basket blessed by a priest. I usually went with my 
sons, but that year, one of them was ill, the other couldn’t 
go – in short, I went alone. I was late for the blessing. The 
next one was to begin within half an hour, so I sat down. 
I hadn’t been in a church for a year; I was looking around 
when a priest came in and began to say an Easter litany. 
I remember that it began with words: ‘For the victory over 
death, thank you Lord,’ and everyone repeated after him, 
as there were some believers there, ‘thank you Lord.’ And, 
I don’t know why, I suddenly joined this mantra. I began to 
pray with other people. It felt really good and pleasant, I felt 
safe. And I thought to myself that there’s something mag-
ical about that moment and the album would be entitled 
‘Zmartwychwstaniemy’ (Eng. We will be resurrected). It 
isn’t a story of a neophyte who comes back to the Church 
all of a sudden, absolutely not, but a story – just like on the 
album – of a middle-aged man, as my fiftieth birthday is 
just around the corner, who begins to ask some funda-
mental, eschatological questions like: ‘What's on the other 
side?’ That’s why ‘Zmartwychwstaniemy’. There’s also 
another funny story, which I heard from Krzysiek Varga, 
the author of lyrics to this song. When he was working 
on the third part of his Hungarian trilogy ‘Langosz w jur-
cie’, he was penetrating Hungarian frontiers. He found 
a cemetery, where over the gate, there was an inscription 
‘Feltamadunk’, which means ‘Zmartwychwstaniemy’. 
I have a deal with Krzysiek that, with his permission, 
I take all his texts, appropriate them, and I add my sto-
ries, emotions and feelings. It was the same with the song 
‘Zmartwychwstaniemy’. I visualised my metaphoric cem-
etery right away. Perhaps the one where I’m buried. 





In Konstancin. 
And everybody is buried in this cemetery – old, over-
grown, deserted by people and God – regardless of his or 
her religion. All are equal in death – Catholics, Orthodox 
Christians, Protestants, atheists, Jews. And I am also bur-
ied there, in this plot, together with my dad. And all these 
people have only one question: ‘What’s next?’ Perhaps 
that’s my way; all of a sudden, as a non-believer, I began 
to ask myself questions and I became an agnostic. Now 
I’m asking myself, ‘What the hell is on the other side?’ 
‘Zmartwychwstaniemy’ is an attempt to confront some-
thing. It also provokes those listening to the song to ask 
themselves such questions.

These questions which you have begun to ask yourself 
appear in your public image. I think so because 
recently, you’ve done many things relating to religion 
and the church to some extent. In my opinion, the 
previous album of Dr Misio, ‘Pogo’, was a reflection 
on middleage, and with ‘Zmartwychwstaniemy’, there 
comes a controversial video deemed inappropriate 

for broadcast… In addition, the etude ‘Ksiądz’ with 
Wojtek Smarzowski, who shot that video by the way. 
There are priests in the video, everything is about one 
subject. You know that everyone will ask you about it 
now, just like me?
We… I  didn’t plan the etude ‘Ksiądz’, which Wojtek 
Smarzowski made. It just happened. 

You see, the finger of God. 
You think so? (laughing). These are Wojtek’s screenplays, 
his own, author expression. I’m just lucky to be included 
in them. But I wouldn’t look for any generalisations. Some 
things sometimes simply happen together in one, appro-
priate space-time. 

Aren’t you afraid of being perceived through all the 
people in cassocks you’ve recently rendered? Of being 
pigeonholed? The country is clearly divided, and when 
you resigned from the festival in Opole, you gave a clear 
message, putting Dr Misio on a specific side of the 
barricade. Aren’t you afraid that there’s no way out?
I don’t think about it. I’m not afraid. To me, the most im-
portant thing is to do my own thing, be it film or music. 
In particular in music, because in films, I’m an actor 
hired to play one role or another. I have a screenplay, 
I have my parts that I have to memorise and my task is 
to develop a character in the best possible way. It’s quite 
different with music. Here, I  am the one who decides 
about everything – what the album will look like, what 
we want to convey on it. That’s why I wouldn’t like the al-
bum ‘Zmartwychwstaniemy’ to be associated with some 
anti-clerical manifesto. The video for ‘Pismo’ is a different 
kettle of fish – those who have seen it know what I mean – 
it’s a clear message.

That’s for sure. 
And I  subscribe to it. It’s our voice in the public debate 
on the direction of the church hierarchy after the Pope’s 
death – that the church has forgotten about its vocation, 
about connecting the one up in heaven with people. But 
I wouldn’t like to support any side of the barricade – I al-
ways stand up for my own opinions and I’ll stick with it. So 
if you ask me if I’m afraid of being pigeonholed, I’ll say I’m 
not. I’m just doing my own thing.

You’ve used an interesting expression when you said 
‘I decide what the album will look like, what we will 
convey on it.’ Are you the brain of Dr Misio then, the 
other members of the band dancing like puppets? Or 
rather playing as you dance?
Every band must have its leader and I’m such a leader, 
the lead singer. I  listen to the guys from the band be-
cause we’ve made all compositions together; each of 
them brings his own kind of musical sensitivity. Paweł 
Derentowicz, the guitar player, with the band Holloee 
Poloy recorded the album ‘The Big Beat’ with Edyta 
Bartosiewicz many years ago; Mariusz Matysek, the bass-
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ist, performed with Staszek Soyka; Janek Prościński, the 
drummer, performs with Robert Brylewski’s Izrael; and 
Radek Kupis, the keyboardist, is a music teacher. Each 
of them has a completely different music taste, and I be-
lieve that Dr Misio’s albums are a resultant of these tastes. 
Nevertheless, that’s true that I’m the one who makes the 
most important decisions. It’s like that. There’s no democ-
racy in a rock and roll band.

And where does a stylistic change on the new album 
come from?
Our second album, ‘Pogo’, was really heavy, dark, and 
depressive. It was extreme – I removed the catchiest 
songs from it; they were included only in its re-edition, 
half a year later. As soon as we released the album, I be-
gan to wonder what our third album was to be like. Then, 
two years ago, I wanted to go further and to make it even 
more extreme. I wanted to find this energy we manage 
to generate at concerts, because Dr Misio is definitely 
a  concert band. What happens between the audience 
and the band, the trance and ecstasy states we fall into, 
the ritual-like character of the performance, the ca-
tharsis, how immersed we are in it – we and the crowd 
– we didn’t manage to render it neither on the first nor 
on the second album. It can’t be recorded, because the 
recording studio always softens the message and kills 
the energy a bit. Everything is so neat even though on 
the second album our music was really heavy, concrete, 
and rock and roll. I thought that we would shut ourselves 
up with the audience in a fallout shelter, we would play 
four concerts within two days and record them one to 
one – with noises, my sounds out of tune, and other im-
perfections of live music, but we’ll seize this magical 
concert energy. But in the meantime, I got involved in 
an extreme project entitled ‘40 przebojów’ (Eng. 40 hits) 
with Olaf Deriglasoff, who was the producer of our two 
first albums. And we recorded precisely 40 songs on 
this album. But these ‘hits’ won’t be broadcast by any 
radio station. They last from twenty seconds or so to 
a minute. It’s a total musical eclecticism – cyberpunk, 
electro-pop, hardcore, and various schizoid sounds 
generated by Olaf with various instruments. I brought 
some lyrics of Varga and Świetlicki. We shut ourselves 
up at Olaf’s house and we reached the most extreme 
possible effects. Afterwards, I realised that I’d just shut 
myself up with Deriglasoff in a fallout shelter. And that 
maybe we should think about a polar album of Dr Misio; 
that perhaps we should sing a melody, think about har-
mony. The project ‘40 przebojów’, however, got out of 
our control – we played concerts, we travelled through 
Poland and it's fantastic, but I knew that we have to take 
a break from it not to kill each other soon. Then, I began 
to look for a new music producer. I was really lucky to 
find Kuba Galiński. He’s a young but extremely talent-
ed musician and composer. As a  music producer, he 
has got a Fryderyk music award, he has worked with, 
among others, Ania Rusowicz, Ania Dąbrowska, Janusz 

Panasewicz, or Piotr Rogucki. To me, it was important 
that he switched between various music styles effortless-
ly. He really liked our compositions and he had a clear 
idea for the album. He replaced all the guitars with the 
keyboard, and we moved towards the ‘80s music. 

Your keyboardist must have been really glad. 
He was. These ‘80s were the most important moment in my 
music education. My path was quite a funny one. It began 
with metal music – I travelled through Poland following 
TSA, as guys from the band are my fellows, they’re from 
Opolszczyzna too. Today, I  sometimes work with their 
former manager, Jacek Rzehak, who has also had a very 
strange path. He used to be their manager and he wrote 
all lyrics. He was the one to write: ‘Idąc cmentarną aleją, 
szukam ciebie, mój przyjacielu.’ Today, he’s a film produc-
er. I appeared in his film ‘Pod mocnym aniołem’ directed 
by Smarzowski. After metal music, I went for rock. I would 
go to Jarocin then. I remember 1985, when I saw Dzieci 
Kapitana Klossa on stage, with Olaf Deriglasoff as a lead 
singer. Next, I had a phase during which I would sit by the 
radio for hours, listening to ‘Romantycy Muzyki Rockowej’ 
– a brilliant broadcast by Tomasz Beksiński. When he 
played Marillion or Sisters of Mercy, adding his stories, film 
screenplays, his world, it was difficult to switch it off.

That’s how ‘Zmartwychwstaniemy’ was created.
That’s right. The influence of the ‘80s is clear. This album 
is a bit lighter. It contains more ironic, sarcastic humour, 
as a few songs must have been taken like it. For example, 
‘Hejter’ or ‘Bądź moim Googlem’, not to mention ‘Halina’, 
because it totally crosses the line and it’s taken with a pinch 
of salt. I only hope that Dr Misio’s fans will understand our 
intentions. But for a long time, I didn’t want to put that 
song on the album. Yet finally, as a bonus and the last song, 
I said, ‘Fine, let’s have that Halina.’ To me, the concept of 
this album ends with the song ‘Po nas’, in which Patryk – Dr 
Misio’s alter ego – dies in a metaphoric way and the world 
created by him, seen with his eyes, is over. There’s no love, 
no pleasure, no greatness. The end. There’s only death be-
cause ‘I sometimes think I’m dead,’ as Patryk says. As re-
gards the song ‘Po nas’, an interesting fact is that probably 
only once in history, I’ve managed to convince Varga and 
Świetlicki to be co-authors of the lyrics.

A momentous event.
I’ll come back to the beginning of our conversation for 
a while, because to me, apart from these music pastiches 
and these light sounds, the most important aspect of the 
album concerns eschatological questions posed. This is my 
continuous attempt to talk with the absolute. To me, the 
third most important song on this album – after ‘Pismo’ 
and ‘Zmartwychwstaniemy’ – is ‘Ochroniarz’ (Eng. 
Bodyguard). I’m this bodyguard. I visualised that I was the 
guy waiting for the most important one. For the one who 
brings light. The one who will turn flesh into blood and vod-
ka into water, and will give me a job, happiness and hope. 
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INSPIRACJI DO PODRÓŻY CZERPIĘ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ. DO WYJAZDU DO PERU ZACHĘCIŁ MNIE 
REPORTAŻ O MACHU PICCHU OBEJRZANY W NATGEO CHANNEL, DO TREKKINGU W UGANDZIE 
W POSZUKIWANIU GÓRSKICH GORYLI - TEKST W MAGAZYNIE POKŁADOWYM KLM, GDY KOLEJNY 
RAZ SAMOLOTEM WRACAŁEM Z KENII. ALE NIGDY NIE SĄDZIŁEM, ŻE DO ODBYCIA TEJ WYCIECZKI, 
CZY TEŻ SPACERU SAMOCHODOWEGO, SKŁONI MNIE POLITYK, I TO TEN W POLSCE NAJWAŻNIEJSZY.
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl

TURYSTYKA 
I POLITYKA, 
CZYLI ŚLADAMI 
KAZIMIERZA 
WIELKIEGO
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tóż w lipcu, na zjeździe PiS w mazo-
wieckiej Przysusze, prezes Jarosław 
Kaczyński zapowiedział stworzenie 

Funduszu Odnowy Zabytków i  planu od-
budowy zamków kazimierzowskich. Tych, 
które budował Kazimierz Wielki. Postano-
wiłem więc sprawdzić osobiście, co jest tak 
urzekającego w ruinach tych zamków, by 
wpaść na pomysł ich odbudowy.

Wszyscy znamy ruiny najsłynniejszego 
zamku kazimierzowskiego - w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Wycieczka do Kazimie-
rza Dolnego wydała mi się strasznie banalna, 
zresztą bywałem tam wielokrotnie, zanim to 
miasteczko stało się modnym kierunkiem 
weekendowych wypadów „warszafki”. 

Który więc z zamków wybrać na niedziel-
ny spacer? Ich najpełniejszy spis daje w swo-
ich kronikach Jan Długosz. W księdze IX, 
w rozdziale „Pochwała króla polskiego Kazi-
mierza, jego życie, obyczaje i pozostawione 
przez niego budowle”, Długosz wymienia 
nazwy kilkudziesięciu zamków i budowli 
obronnych, jakie powstały za życia Kazi-
mierza Wielkiego. I tamże, Długosz pisze 
te słynne słowa: „tak wielka tkwiła w nim 
chęć uświetnienia i wzbogacenia Królestwa 
Polskiego, że podejmował bardzo trudne 
i znaczące wydatki na budowę murowanych 
zamków, miast i dworów, dokładając do tego 
wszelkich starań tak, żeby Polskę, którą za-
stał glinianą, drewnianą i brudną, zostawić 
murowaną i nadać jej wielki rozgłos, co się 
też i udało”. 

Na początek wybieram Ogrodzieniec. 
Już raz w  swojej historii był podnoszony 
z ruin, po tym, jak Szwedzi w czasie poto-
pu ograbili i zniszczyli zamek. Kilkadzie-

O siąt lat później, znów Szwedzi podczas woj-
ny północnej złupili i spalili zamek, który 
w większej części nie został odbudowany. 
Ostatni mieszkańcy opuścili go w pierwszej 
dekadzie XIX wieku. Po ostatniej wojnie, 
prace nad tym, by zakonserwować ruiny, 
trwały aż do połowy lat 70-tych XX w. Wysi-
łek konserwatorów nie poszedł na marne, 
i na tle błękitnego nieba, z powiewającą na 
baszcie biało-czerwoną flagą, i w wieczor-
nym zmierzchu ruiny robią imponujące 
wrażenie. Nic dziwnego, że kilkanaście lat 
temu Andrzej Wajda wybrał ten zamek na 
plener ekranizacji „Zemsty” Fredry. Nie 
mam pewności, czy sklepiki z pamiątka-
mi, przylepione do murów okalających zam-
kowy dziedziniec, nie są właśnie dziełem 
filmowego scenografa.

Zwiedzając ruiny zamku w Ogrodzień-
cu trudno jednak sobie wyobrazić, jak wy-
glądałby ten zamek po ewentualnej odbu-
dowie. By to stwierdzić naocznie, trzeba 
podjechać do Bobolic - z Ogrodzieńca pół 
godziny jazdy dobrą, powiatową drogą. 
Bobolice to zamek odrestaurowany „od 
stóp do głów”, i  co ciekawe - za prywat-
ne pieniądze. To jedyny taki obiekt zre-
konstruowany w ostatnim ćwierćwieczu. 
W 1999 roku ruiny kupili dwaj bracia La-
seccy - jeden z  nich, nomen omen Jaro-
sław, to były senator i były właściciel sieci 
sklepów, którą swego czasu wykupiła por-
tugalska firma, przekształcając w słynną 
Biedronkę. Nie chcą mówić, ile pieniędzy 
kosztowała ich odbudowa, która trwała kil-
kanaście lat. Samo oczekiwanie na pozwo-
lenie rekonstrukcji trwało 6 lat. Nieopodal 
znajdują się ruiny zamku w Mirowie, któ-

NA POCZĄTEK W Y BI ER A M 
OGRODZI EN I EC. J UŻ R A Z 

W SWOJ EJ H ISTOR I I BY Ł 
PODNOSZON Y Z RU I N, 

PO T Y M, JA K SZ W EDZI 
W CZA SI E POTOPU OGR A BI LI 

I  Z N ISZCZ Y LI ZA M EK.
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K A Ż DY Z T YC H 
T R Z E C H Z A M KÓW, 
O KT ÓRYC H 
PISZ Ę, RO CZ N I E 
ODW I EDZ A 
OK. 200 T YS. 
T U RYST ÓW. 

rych właścicielami są Laseccy. Nie są one 
udostępnione do zwiedzania, trwają tam 
prace zabezpieczające. Czy to wstęp do 
kolejnej odbudowy? 

Na takie pytanie trudno opowiedzieć, bo 
skala finansowego zaangażowania w  odbu-
dowę musi być znacząca. Przeprowadzo-
na kilka lat temu niewielka rewitalizacja 
zamku w  Chęcinach, gdzie kończę swój 
spacer śladami Kazimierza Wielkiego, po-
chłonęła ponad 8 mln złotych - z funduszy 
unijnych i budżetu gminy. A sfinansowano 
z tego tylko remont skarbca, wieżę zachod-
nią, zadaszono studnię, wybudowano małe 
kramy na dziedzińcu, a pod zamkiem toale-
ty i kawiarnię. 

Jakikolwiek by on nie był, to trud finan-
sowy się opłaca. Zamkowi włodarze, czy 
to samorządowi, czy prywatni, wiedzą, że 
to dobra inwestycja. Pod zamkiem w Ogro-
dzieńcu działa rodzinny park rozrywki, 
obok prywatny hotel z luksusowym spa; 
przy zamku w Bobolicach jest hotel i restau-
racja; w Chęcinach na dziedzińcu pojedynki 

na miecze i średniowieczne tańce. Każdy 
z tych trzech zamków, o których piszę, rocz-
nie odwiedza ok. 200 tys. turystów. 

Mam wrażenie, że wszystko to dzieje się 
ze zwykłej ludzkiej potrzeby uczynienia 
atrakcyjnym miejsca, w którym się żyje 
i mieszka. A nie z politycznego przymusu, 
okraszonego hasłami o „wstawaniu z ruin” 
i uczynienia Polski „znów wielkiej”.  

ENGLISH

TOURISM AND POLITICS. IN THE 
FOOTSTEPS OF KAZIMIERZ 
THE GREAT

I draw inspiration for my travels from a variety of 
sources. I came up with an idea to go to Peru after 
I’d seen coverage about Machu Picchu on NatGeo 
Channel; to go trekking in Uganda in search of 
mountain gorillas – while flying back from Kenya, 
I read an article in a KLM on-board magazine. But 
I never would have thought that the reason for my 
trip, or rather a car walk, will be a politician – the 
most important one in Poland.



dozen years later, during the Northern War, Swedes 
looted and burned the castle, and it has never been 
completely restored. The last inhabitants left the pla-
ce in the first decade of the 19th century. After the last 
war, works to restore the ruins lasted until the half 
of the 1970s. Restorers’ efforts weren’t in vain – the 
ruins, with a white and red flag flying in one of the to-
wers against the blue sky, make a powerful impression 
at dusk. It’s no surprise that Andrzej Wajda chose this 
castle several years ago as a set for Fredro’s ‘Zemsta’ 
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In July, at the meeting of the Law and Justice party 
held in Przysucha in Masovia, Jarosław Kaczyński, the 
chairman of the party, announced the establishment 
of the Monument Restoration Fund and a plan for re-
storation of castles built during the reign of Kazimierz 
the Great. Therefore, I decided to see in person what 
was so enchanting about the remains of these castles 
to restore them.

We all know the remains of the most famous Kazi-
mierz castle – in Kazimierz Dolny by the Vistula river. 
A trip to Kazimierz Dolny seemed unoriginal. I’d been 
there many times even before the town became a po-
pular destination for Varsovians’ weekend trips. 

Which one should I choose for a Sunday walk? The 
most comprehensive list of the castles is included in 
Jan Długosz’s chronicles. In Volume 9, chapter ‘A pra-
ise of Kazimierz, the King of Poland, his life, habits, 
and edifices erected’, Długosz enumerates several do-
zen castles and fortresses erected during the reign of 
Kazimierz the Great. In this chapter, Długosz writes 
the famous words, namely that so great was his desire 
for splendour and wealth in the Polish Kingdom that 
he incurred considerable expenses on erecting stone 
castles, cities and mansions, making every effort so 
that Poland, which he found dirty and built in wood 
and clay, was left built in stone and came to prominen-
ce, in which he succeeded. 

I choose Ogrodzieniec to begin with. It has already 
risen from the ruins once, after Swedes looted and da-
maged the castle during the Swedish Deluge. Several 



screen adaptation. I’m not sure whether the picture 
of souvenir shops by the walls surrounding the cour-
tyard wasn’t created by a set designer.

However, it’s difficult to imagine the ruins of the 
Ogrodzieniec castle after possible restoration. To see 
this with your own eyes, you need to go to Bobolice 
– it’s a half an hour drive from Ogrodzieniec along 
the district road. Bobolice is a fully restored castle 
and, what’s interesting – the restoration was a priva-
te investment. This is the only such building resto-
red within the last 25 years. In 1999, the ruins were 
bought by Laseccy brothers – one of them, Jarosław, 
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is a former senator and a former owner of a chain of 
stores taken over by a Portuguese company and trans-
formed into the famous Biedronka. The cost of the re-
storation, which lasted several years, is not generally 
known. Only the reconstruction permit was issued 
after six years. Nearby, there are the ruins of the Mi-
rów castle owned by Laseccy. They aren’t open for vi-
sitors; securing works are being carried out there. Is it 
an introduction to another restoration? 

It’s hard to say, since the scale of financial involve-
ment in the restoration must be considerable. My walk 
in the footsteps of Kazimierz the Great comes to an 
end in Chęciny. Here, the cost of restoration of the 
castle carried out a few years ago was over PLN 8 mil-
lion – financed from the EU funds and the commune 
budget. The funds were spent on renovating the vault 
and the west tower, roofing the well, putting up small 
stalls in the courtyard as well as toilets and a cafe 
near the castle. 

Whatever the cost may be, it always pays off in the 
end. Those who manage the castle, be it the local go-
vernment or a private investor, know that this is a good 
investment. Near the Ogrodzieniec castle, there is a fa-
mily theme park, a private luxurious SPA hotel; there’s 
a hotel and a restaurant near the Bobolice castle; and 
sword fights and Medieval dances are held in the cour-
tyard of the Chęciny castle. Each of the three castles is 
visited by about 200 thousand tourists every year. 

I  have an impression that all this results from 
a simple need to make a place where you live attracti-
ve. And not from political pressure and slogans abo-
ut ‘rising from the ruins’ and restoring Poland ‘to its 
former glory’.  





dea Tygodnia Zakazanych Książek narodziła się w Sta-
nach Zjednoczonych w 1982 roku. Jej inicjatorzy chcieli 
unaocznić problemy związane z wolnością wypowiedzi, 

cenzurą oraz dostępem do informacji. Tematy te w różnym 
stopniu dotyczą ludzi na całym świecie, toteż inicjatywa 
z roku na rok rozprzestrzenia się na nowe miasta, kraje 
i kontynenty. Przed laty dotarła również do Polski. Od kil-
ku lat każdego roku uczestniczą w niej placówki oświatowe 
i kulturalne. Pośród nich znajduje się także gdańskie Eu-
ropejskie Centrum Solidarności. Tegoroczna edycja Tygo-
dnia Zakazanych Książek będzie jednak specjalna.

W 1947 roku, czyli dokładnie 70 lat temu, w Rzymie 
ukazał się pierwszy numer kwartalnika polityczno-li-
terackiego „Kultura”, który w następnych latach został 
przeniesiony do Paryża i stał się znany jako ukazująca się 
już co miesiąc „Kultura Paryska”. Magazyn został powo-
łany do życia przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlin-
ga-Grudzińskiego, intelektualistów, byłych żołnierzy 
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INICJATYWA, KTÓREJ ZADANIEM BYŁO PODNOSZENIE 
TEMATU WOLNOŚCI SŁOWA I POWSZECHNEGO DOSTĘPU 
DO WIEDZY NA CAŁYM ŚWIECIE, NABIERA RÓWNIEŻ 
LOKALNEGO I KRAJOWEGO ZNACZENIA.

TEKST Jakub Milszewski

G D A Ń S K

TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK 
W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI

armii Andersa, którzy po zakończeniu wojny zmuszeni 
byli do pozostania na emigracji. „Kultura”, podobnie jak 
„Zeszyty Historyczne” tworzona przez redakcję miesz-
czącą się w  stworzonym przez Giedroycia Instytucie 
Literackim, stała się intelektualną i  artystyczną alter-
natywą dla rozsianych po świecie Polaków, którym nie 
było po drodze z PRL-owską polityką. Dla PRL-u jedno-
cześnie „Kultura Paryska” była niewygodna. Ze względu 
na to, że magazyn był publikowany za granicami kraju, 
mógł korzystać ze swobody wypowiedzi i nie podlegał ko-
munistycznej cenzurze. W samej Polsce kolportowany był 
w podziemiu – był więc nielegalny, podobnie jak mnóstwo 
innych książkowych, prasowych i broszurowych publika-
cji nieprzychylnych przyjętej przez rząd linii. 

W komunistycznej Polsce wolność słowa i swoboda 
wypowiedzi były wyraźnie ograniczane. Tak zwany „dru-
gi obieg”, czyli podziemna nielegalna produkcja i kolpor-
taż drukowanych pism i książek, będących poza kontrolą 
cenzora, był fenomenem w skali całego bloku wschodnie-
go. Ta papierowa rewolucja, która dała głos tym, których 
kneblowała cenzura, symbolicznie rozpoczęła się właśnie 
70 lat temu z pierwszym numerem „Kultury Paryskiej”. Tej 
właśnie rocznicy i temu aspektowi walki o wolność słowa 
poświęcony jest tegoroczny Tydzień Zakazanych Książek, 
którego obchody w Europejskim Centrum Solidarności 
trwać będą od 25 września do 1 października. 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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ECS zaplanował na tę okoliczność szereg 
wydarzeń. Na przygotowanych wystawach 
można będzie obejrzeć archiwalne nume-
ry „Kultury” czy „Zeszytów Historycznych” 
oraz fotografii z archiwum Instytutu Literac-
kiego. Sporo atrakcji poświęconych będzie 
samej postaci Jerzego Gierdoycia. Na wtorek 
26 września zaplanowana została debata zaty-
tułowana „Strateg z Maison Laiffite – aktual-
ność Jerzego Giedroycia”, w której udział we-
zmą m.in. Sławomir M. Nowinowski, historyk 
i znawca dziejów dyplomacji, Wojciech Sikora, 
publicysta, redaktor i kierownik Instytutu 
Literackiego, Mirosław Chojecki, wydawca, 
producent filmowy i działacz opozycji w PRL, 
a także Magdalena Grochowska, reporterka 
i autorka biografii Giedroycia. Debatę po-
prowadzi Stanisław Mancewicz, pracujący 
w Instytucie Literackim w Paryżu felietonista 
„Tygodnika Powszechnego”. Osoby Jerze-
go Giedroycia dotyczyć będą także pokazy 
filmowe, na których zaprezentowane będą 
dokumenty o nim i o działalności środowisk 
emigracyjnych i Instytutu Literackiego w Pa-
ryżu. ECS organizuje także zajęcia edukacyj-
ne „Kultura kontra cenzura” dla uczniów szkół 
średnich, podczas których młodzież będzie 
mogła dowiedzieć się więcej o kulturalnej i po-
litycznej działalności Giedroycia na emigracji.

To rzecz jasna nie wszystko. Szczegółowe 
informacje na temat programu obchodów Ty-
godnia Zakazanych Książek w Europejskim 
Centrum Solidarności można znaleźć w ofi-
cjalnym serwisie internetowym ECS pod ad-
resem www.ecs.gda.pl.  

intellectual and artistic alternative for Poles 
dispersed around the world who didn’t agree 
with the Polish People’s Republic politics. 
The magazine was inconvenient to the Polish 
government. However, since it was published 
abroad, it enjoyed freedom of speech and it 
wasn’t subject to communist censorship. In 
Poland, it was distributed in the underground 
– illegally, just like many other books, maga-
zines and brochures which didn’t support the 
government’s rule. 

Freedom of speech was strictly limited 
in communist Poland. The so-called sec-
ond circulation publishing, that is under-
ground illegal production and distribution of 
printed magazines and books, not subject to 
censorship, was a phenomenon in the East-
ern Bloc. This paper revolution, which gave 
voice to those gagged by censorship, had its 
symbolic beginning 70 years ago, with the 
release of the first issue of ‘Kultura Parys-
ka’. This year’s edition of the Banned Books 
Week held in the European Solidarity Centre 
from 25 September to 1 October is devoted to 
this anniversary and this aspect of the fight 
over freedom of speech. 

The ESC has planned a  series of event 
for the occasion. The exhibitions will show 
archive issues of ‘Kultura’ ad ‘Zeszyty Histo-
ryczne’ as well as photographs from the Lit-
erary Institute archives. Many attractions 
will be dedicated to Jerzy Giedroyc. On 
Tuesday, 26 September, a debate ‘Strateg 
z  Maison Laiffitte – aktualność Jerzego 
Giedroycia’ [Eng. A Strategist from Maison 
Laffitte – the timeliness of Jerzy Giedroyc’ 
with the participation of, among others, Sła-
womir M. Nowinowski, a historian and ex-
pert in the history of diplomacy; Wojciech 
Sikora, a publicist, editor and manager of 
the Literary Institute; Mirosław Chojecki, 
a publisher, film producer and opposition 
activist in the Polish People’s Republic; and 
Magdalena Grochowska, a reporter and au-
thor of Giedroyc’s biography. The host will 
be Stanisław Mancewicz, who works in the 
Literary Institute in Paris and is a colum-
nist in ‘Tygodnik Powszechny’. During film 
presentations dedicated to Jerzy Giedroyc, 
documentaries about Giedroyc as well as 
the activities of emigrants and the Literary 
Institute in Paris will be shown. The ESC 
also holds educational events ‘Kultura kon-
tra cenzura’ for high school students, during 
which students will have a chance to learn 
more about cultural and political activities 
of Giedroyc in exile.

But there’s much more. Detailed infor-
mation on the events held during the Banned 
Books Week in the European Solidarity Cen-
tre is available on the official ESC website at 
www.ecs.gda.pl.  

I DE A T YG ODN I A Z A K A Z A N YC H 
K SI Ą Ż EK NA RODZ I Ł A SI Ę 
W S TA NAC H Z J EDNO CZON YC H 
W 1982 ROK U. 

ENGLISH

BANNED BOOKS WEEK IN THE 
EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE

An initiative aimed at drawing public attention 
to the topic of freedom of speech and general 
access to knowledge in the world takes on a local 
and national meaning.

The idea of the Banned Books Week emerged 
in the United States in 1982. Its initiators 
wanted to draw public attention to problems 
related to freedom of speech, censorship 
and access to information. These problems 
concern people all over the world to a vary-
ing degree; therefore, new cities, countries 
and continents join the initiative every year. 
It was launched also in Poland. Educational 
and cultural establishments have participat-
ed in the initiative for several years. One of 
them is the European Solidarity Centre. This 
year’s edition of the Banned Books Week will 
be a special one.

In 1947, exactly 70 years ago, the first 
issue of ‘Kultura’, a  political and literary 
quarterly magazine, was released in Rome. 
The magazine was later moved to Paris and 
became popular as a monthly, ‘Kultura Pa-
ryska’. It was set up by Jerzy Giedroyc and 
Gustaw Herling-Grudziński, intellectuals, 
former soldiers of Anders’ military forces, 
forced to stay in exile after the end of the 
war. ‘Kultura’, like ‘Zeszyty Historyczne’, 
was run by editorial staff in the Literary In-
stitute established by Giedroyc. It became an 



tutów takiego pomysłu na podróż jest 
sporo. Jadąc komfortowym szynobu-
sem, unikamy wszystkich typowych 

niedogodności związanych z przemieszcza-
niem się samochodem, takich jak częste nie-
uniknione korki czy kłopoty z parkowaniem. 
Do naszego celu dotrzemy sprawnie, wygod-
nie i za rozsądną cenę. A jest gdzie docierać! 
Cała trasa „PKM-ki” to pasmo różnorodnych 
atrakcji i miejsc, które warto poznać.

Pomorska Kolej Metropolitalna kursuje na 
czterech liniach: Gdynia Główna – Gdańsk 
Osowa – Kościerzyna, Gdynia Główna – 
Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzyna, Gdańsk 
Główny – Kartuzy oraz Gdańsk Wrzeszcz 
– Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia Główna. 
Przejazd ze stacji Gdańsk Wrzeszcz do Koście-
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WSIĄŚĆ DO POCIĄGU… CZEMU NIE! DZIĘKI URUCHOMIENIU PRZED 
DWOMA LATY POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ PODRÓŻE 
KOLEJĄ STAJĄ SIĘ NA POMORZU CORAZ BARDZIEJ POPULARNE, 
ZARÓWNO WŚRÓD TURYSTÓW, JAK I WŚRÓD MIESZKAŃCÓW REGIONU, 
PRAGNĄCYCH ODKRYĆ NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI KASZUB.

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

A

Jeśli zdecydowaliśmy się na podróż do 
Kartuz, na końcowym przystanku czeka 
na nas zespół klasztorny zakonu Kartuzów, 
wzniesiony na przełomie XIV i XV w. Gotyc-
ko-barokowa świątynia uchodzi za symbol 
miasta, a w jej bogato wystrojonym wnętrzu 
znajdziemy bezcenne dzieła sztuki. W Kar-
tuzach mamy też możliwość dogłębnego po-
znania tutejszego dziedzictwa kulturalnego 
– w miejscowym Muzeum Kaszubskim im. 
Franciszka Tredera udostępnione są bogate 
zbiory etnograficzne i archeologiczne, do-
kumentujące życie dawnych Kaszubów. Na 
własne oczy zobaczymy, jak powstają słyn-
ne kaszubskie hafty, a chętni mogą na wła-
snym nosie wypróbować tutejszą tabakę. 

Jadąc trasą do Kościerzyny, dotrzemy 
do stacji Wieżyca. Tu rozciąga się Jezioro 
Ostrzyckie, pięknie położone u stóp Wieży-
cy (329 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia 
na całym Pomorzu. Na wzgórzu umiejsco-
wiona jest 30-metrowa wieża widokowa, na 
którą warto wejść, by zobaczyć panoramę 
Kaszub. Na usportowionych gości w tej oko-
licy czeka niezwykle ceniony przez kajaka-
rzy szlak Ostrzyce-Kiełpino oraz długi na 
32 km rowerowy Szlak Hutniczy Wieżyca-

KOLEJĄ PO PR ZYGODĘ 
NA K A SZ U BACH!

rzyny zajmuje (w zależności od kursu) ok. 
75-90 minut, z Gdyni na miejsce dotrzemy 
(w zależności od kursu i trasy) w ciągu ok. 75-
110 minut. Do Kartuz z Gdańska Głównego 
dojedziemy w czasie ok. godziny.

Wyjeżdżając z  obszaru Trójmiasta, po 
krótkim czasie docieramy do Żukowa, gdzie 
czeka na nas pierwszy godny uwagi punkt 
- wzniesiony w XIV wieku gotycki kościół, 
najstarszy zabytek architektoniczny Kaszub. 
Miłośnicy przyrody mogą wysiąść na stacji 
Borkowo lub Babi Dół, w pobliżu których 
znajduje się rezerwat przyrody Jar Raduni. 
Rzeka wije się tu zakolami w głębokiej doli-
nie, między stokami wysokimi nawet na 40 
metrów. W pobliżu napotkamy też zabytko-
wą elektrownię wodną w Rutkach.



K O L E J Ą  P O  P R Z Y G O D Ę  N A  K A S Z U B A C H !

-Trątkownica, kończący się przy legendar-
nych Kamiennych Kręgach. W  pobliskim 
Szymbarku znajduje się zaś bodaj najpopu-
larniejsza atrakcja Kaszub, czyli Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu, z całą gamą 
ciekawostek takich jak słynny dom wy-
wrócony do góry nogami, czy zanotowana 
w Księdze Rekordów Guinessa Najdłuższa 
Deska Świata.

Ostatnią stacją na linii PKM jest Kościerzy-
na, ponad 600-letnie miasto, otoczone przez 
malownicze jeziora. Znajdziemy tu m.in odre-
staurowany Stary Browar i trzy niezwykle cie-
kawe obiekty muzealne. W utworzonym na 
terenie kościerskiej parowozowni Muzeum 
Kolejnictwa znajduje się prawie 50 świetnie 
utrzymanych zabytkowych parowozów, lo-
komotyw i wagonów. Co ważne, do każdego 
z nich można wsiąść i poczuć się jak w sta-
rym filmie! Miłośników muzyki zainteresuje 
z pewnością Muzeum Akordeonu, z wystawą 
liczącą ponad 120 instrumentów z różnych za-
kątków świata. Dzieje miasta możemy z kolei 
poznać w Muzeum Ziemi Kościerskiej. W tu-
tejszych zbiorach znajdziemy drukowane Pi-
smo Święte z 1662 r., z komentarzami samego 
Marcina Lutra. 

To oczywiście nie wszystkie atrakcje, 
jakie odnaleźć można w okolicach stacji na 
naszej drodze. Dodajmy, że zachętę samą 
w sobie stanowi trasa PKM, w opinii miłośni-
ków kolei jednak z najbardziej malowniczych 
w kraju. Obserwując sielskie widoki za szybą, 
łatwo można się rozmarzyć. Nie zapomnijmy 
tylko wysiąść na właściwej stacji!

Przed wyruszeniem w drogę powinniśmy 
zapoznać się ze szczegółowym rozkładem jaz-
dy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, który 
znajdziemy na stronie www.skm.pkp.pl.  
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KASHUBIAN ADVENTURE BY TRAIN!

Get on a train… Why not! Thanks to the launch of 
the Pomeranian Metropolitan Railway two years 
ago, train travel in Pomerania is becoming more 
and more popular both among tourists and locals, 
who want to explore the most interesting spots 
in Kashubia.

There are many good points of such a travel. It 
allows you to avoid all typical inconveniences 
relating to car travel, such as inevitable traffic 
jams or problems with finding a parking spot. 
You’ll reach your destination fast, comfort-
ably and for a reasonable price. And there’s 
a lot of places to go! The whole route of the 
railway is full of various attractions and places 
worth visiting.

The Pomeranian Metropolitan Railway 
comprises four lines: Gdynia Główna – 
Gdańsk Osowa – Kościerzyna, Gdynia 
Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzy-
na, Gdańsk Główny – Kartuzy oraz Gdańsk 
Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia 
Główna. It takes about 70–90 minutes (de-
pending on the course) to get from Gdańsk 
Wrzeszcz to Kościerzyna, 75–110 minutes 
from Gdynia (depending on the course and 
the route). To get to Kartuzy from Gdańsk 
Główny, you’ll need about an hour.

Shortly after leaving the Tricity, you 
reach Żukowo, where the first must-see spot 
is located – a Gothic church, erected in 14th 
century, which is the oldest architectural 
monument in Kashubia. Nature lovers may 
get off the train at Borkowo or Babi Dół sta-
tions, situated near a  nature reserve, Jar 
Raduni. The river winds its way through the 

deep valley, among hills up to 40 metres high. 
Nearby, you’ll also find a historical hydroelec-
tric power plant in Rutki.

If you’ve chosen to go to Kartuzy, at the fi-
nal stop you’ll find a monastery of the Carthu-
sian Order, erected at the turn of the 14th and 
15th centuries. The Gothic and Baroque tem-
ple is regarded as a symbol of the city, and its 
richly ornamented interior boasts priceless 
works of art. Those who are after exploring 
the cultural heritage of the region may visit 
the Franciszek Treder Kashubian Museum, 
which displays rich ethnographic and archae-
ological collections documenting the life of 
Kashubians in the past. At the museum, you’ll 
see live Kashubian embroidering shows and 
you’ll be able to try local snuff. 

If you go to Kościerzyna, you may get off 
at the Wieżyca station to see Lake Ostrzyckie, 
beautifully located at the bottom of Wieżyca 
(329 metres above sea level), the highest spot 
in Pomerania. On the hill, there is a 30 metres 
high observation tower, from where you can 
see the panorama of Kashubia. Those who 
are after sports can’t pass up the Ostrzyce–
Kiełpino trail popular among kayakers and 
32  kilometres long Wieżyca–Trątkownica 
Metallurgic Cycle Trail, which ends near the 
legendary Stone Circles. Szymbark, a town 
located nearby, boasts the most popular spot 
of Kashubia, that is the Centre for Education 
and Regional Promotion, featuring a wide 
range of attractions like a  famous upside 
down house or the longest board cut from one 
tree listed in the Guinness World Records.

The last station along the PKM line is 
Kościerzyna – an over 600-year-old city 
surrounded by picturesque lakes. You’ll find 
here, among others, the restored Old Brew-
ery and three really interesting museums. 
The Railway Museum in the Kościerska 
roundhouse houses almost 50 well-main-
tained historical steam locomotives, loco-
motives and carriages. What is important, 
you can get in every single one to feel like in 
an old movie! For music lovers, there’s the 
Accordion Museum, which boasts over 120 
instruments from all over the world. To get to 
know the history of the city, visit the Museum 
of Kościerska Land. Its collections include 
a printed Holy Bible from 1662, with Martin 
Luther’s comments. 

These are only some of the attractions on 
your way through Pomerania. The PKM route 
itself is an attraction as, according to railway 
lovers, it’s one of the most picturesque lines 
in Poland. Admiring idyllic views behind the 
window, you may easily fall into a reverie. But 
be careful not to miss your stop!

Before your trip, check out the detailed 
schedule of the Pomeranian Metropolitan Rail-
way, which is available at www.skm.pkp.pl.  



GRUZIŃSKIE 
        AKCENTY

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA ŻEGNA LATO I PEŁNĄ PARĄ RUSZA 
Z PRZYGOTOWANIAMI DO NOWEGO SEZONU. JESIEŃ ROZPOCZNIE PIERWSZY PEŁNY SEZON 
NOWEGO DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO ORKIESTRY. O NAJCIEKAWSZYCH WYDARZENIACH 
MUZYCZNYCH, WYZWANIACH I MOCY KREATYWNOŚCI OPOWIADA GEORGE TCHITCHINADZE.
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Ireneusz Skąpski



SPONSOR 
STRATEGICZNY PFB 

G R U Z I Ń S K I E  A K C E N T Y

Ma pan przed sobą swój pierwszy pełny sezon jako 
Dyrektor Artystyczny Orkiestry. Czy Filharmonia 
Bałtycka jest w stanie przekonać turystów, by 
przyjeżdżali do Gdańska także jesienią?
Sezon otwiera się koncertem inauguracyjnym 22 września. 
Mam nadzieję, że będziemy na nim gościć nie tylko naszych 
mieszkańców, stałych słuchaczy, ale też gości zza granicy.

Czym wyróżnia się zatem Polska Filharmonia Bałtycka 
spośród innych scen muzyki klasycznej?
Po pierwsze PFB ma najlepszą orkiestrę w Polsce i prawdopo-
dobnie najpiękniejszą lokalizację ze wszystkich filharmonii 
na całym świecie. Nie chodzi zresztą tylko o okoliczności ze-
wnętrzne, ale i to, co dzieje się wewnątrz gmachu. Świetna 
orkiestra, zaangażowani ludzie i fantastyczna publiczność, 
która na bieżąco śledzi to, co dzieje się w orkiestrze. To fani, 
tak jak kibice Lechii, w dobrym sensie! Są entuzjastyczni, 
świetnie rozeznani w muzyce, ale też bardzo wymagający.

Czego mogą się spodziewać w nowym sezonie?
Nowy sezon będzie bardzo interesujący. Będziemy go-
ścić mnóstwo wspaniałych solistów – przykładowo 
podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi świetny 
skrzypek, Jakub Jakowicz. W październiku w Rumi za-
gramy z orkiestrą „Requiem” Mozarta w ramach XXVII 
Międzynarodowego Konkursu Muzyki Religijnej im. Ks. 
Stanisława Ormińskiego. Dużym wydarzeniem będzie 
Gdańska Jesień Pianistyczna z niesamowitymi pianista-
mi, takimi jak Luis Fernando Perez z Hiszpanii, który zagra 
pierwszy koncert fortepianowy d-moll Brahmsa. Nelson 
Goerner zagra tam koncert G-dur Ravela. W grudniu nato-
miast zapraszamy na koncert muzyki Pawła Szymańskiego 
inspirowanej „Sądem ostatecznym” Memlinga.

Przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu, 8 września 
szykujecie państwo ciekawe wydarzenie pod nazwą 
„Muzyka Filmowa Italii”.
Ten koncert dyrygować będzie nasz I Dyrygent Gościnny, 
Massimiliamo Caldi. Będzie to kontynuacja projektu 
prezentującego muzykę filmową różnych krajów. Tym 
razem usłyszymy włoskie klasyki, od Rossiniego poprzez 
Mascagniego do znakomitego „Grande Waltz” Verdiego. 
Za tym ostatnim stoi niesamowita historia. Kiedy Luchino 
Visconti szukał muzyki do filmu „Lampart”, został obdaro-
wany nieznanymi nutami. Dał je Nino Rocie, a ten odkrył, 
że to sam Verdi! Rota zaadoptował ten utwór, a Visconti użył 
go w swoim filmie w słynnej finałowej scenie tańca.

Jak wyglądają proporcje pomiędzy prezentacją muzyki 
klasycznej i rozrywkowej?
Oprócz muzyki filmowej, która zalicza się do tych bardziej 
rozrywkowych, choć nadal jest klasyką, zaproponujemy 
„Wieczór z Nat King Colem”. Zupełnie specjalnym wydarze-
niem będzie Koncert Sylwestrowy, którego tematem prze-
wodnim będzie balet. Gościć będziemy czterech tancerzy 
z Polskiego Baletu Narodowego, którzy zatańczą do wspa-
niałej muzyki, od muzyki z „Pana Tadeusza”, przez gruziń-
skie akcenty aż po „Jezioro łabędzie”.

Jak w tym sezonie wyglądać będzie włączanie młodszej 
widowni poprzez projekty edukacyjne?
W grudniu odbędą się koncerty edukacyjne w ramach 

...PF B M A NA J L EP SZ Ą 
OR K I E S T R Ę W P OL S C E 
I  PR AW D OP OD OBN I E 
NA J PI ĘK N I E JSZ Ą L OK A L I Z AC J Ę 
Z E WSZ YS T K IC H F I L H A R MON I I 
NA C A ŁY M Ś W I E C I E.

„Kosmicznej Filharmonii”, projektu, który z wykorzy-
staniem multimediów połączy świat muzyki i  nauki. 
Będą też koncerty familijne. To przedsięwzięcia kame-
ralne, natomiast ja z orkiestrą również chciałbym stwo-
rzyć coś dla młodszych słuchaczy, prawdopodobnie od-
będzie się to w następnym sezonie. Mam na myśli coś, co 
już kiedyś z powodzeniem udało mi się zaprezentować 
w Gruzji. Głównym tematem będą miłość i muzyka, zi-
lustrowane tylko jednym utworem – Uwerturą-fantazją, 
czyli „Romeem i Julią” Czajkowskiego. Czytane będą frag-
menty dramatu Szekspira i ilustrowane poszczególnymi 
fragmentami muzycznymi. Pokażemy w ten sposób całe 
spektrum emocji. Planuję też inne przedsięwzięcie z udzia-
łem wielkiej gwiazdy. Nie mogę zdradzić, kto to będzie, ale 
bardzo chciałbym, żeby to się udało. Patrzymy w przyszłość 
z wielkim podekscytowaniem. Jesteśmy dumni, bo w mar-
cu przyszłego roku jesteśmy zaproszeni do Warszawskiej 
Filharmonii, by zagrać koncert razem ze światowej sławy 
pianistą, Siergiejem Babajanem.

Czyli można powiedzieć, że zaaklimatyzował się pan tu?
W Gdańsku czuję się jak w domu. Zresztą już wcześniej 
gościłem tu na koncertach. Polska to kraj z piękną, ale 
tragiczną historią, niesamowitymi muzykami, poetami, 
pisarzami – wiedziałem o niej mnóstwo zanim jeszcze 
tu przyjechałem. A kiedy już w końcu tu się znalazłem 
i porównałem swoje wyobrażenia z rzeczywistością i znala-
złem wiele punktów wspólnych – a spodziewałem się wielu 
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dobrych rzeczy – byłem szczęśliwy. Moje ocze-
kiwania zostały spełnione w stu procentach. 
Trudności, sprawy, które można poprawić, to 
część normalnego życia i biorę je z całym do-
brodziejstwem. Moi koledzy w Gruzji zazdrosz-
czą mi tego podekscytowania, które powoduje 
moja praca w Gdańsku. Za każdym razem, kie-
dy widzą ten błysk w moich oczach, wiedzą, że 
za kilka dni na pewno pojadę do Polski. 

ENGLISH 

GEORGIAN ACCENTS

Polish Baltic Philharmonic closes summer and gets 
ready for the autumn. At the same time, this will be 
the first full season of its new Artistic Director of the 
Orchestra. George Tchitchinadze talks about the musi-
cal highlights, challenges and the power of creativity.

You have the first season ahead of you. Do 
you think that Polish Baltic Philharmonic can 
be an argument for tourists to visit Gdańsk 
after summer?
The season opens oficially with an inaugura-
tion concert, on 22nd of September. I hope it 
will be succesful not only among our usual 
listeners, but also tourists who hopefully 
will join us.

So what differenciates PBP among other 
classical music scenes?
First of all, the PBP has the best orchestra in 
Poland and is located in probably one of the 
most beautiful cities in the world, Gdansk. 
It's not only about the surroundings, but also 

what happens inside this building. There's an 
amazing orchestra, super-involved people 
and a  fantastic audience. It's an audience 
which knows everything that is happening to 
the orchestra. They're like Lechia [Gdańsk 
football team – ed. note] fans, in a good way! 
They're enthusiastic, musically sophisticat-
ed, but also demanding.

What can they expect this season?
This season will be very interesting. We'll 
have great soloists, like in the opening con-
cert, a  wonderful Polish violinist, Jakub 
Jakowicz. In October, we're performing 
Mozart's “Requiem” as part of 27th Stanisław 
Ormiński International Religious Music 
Festival in Rumia. A big event is Gdańsk Piano 
Autumn with incredible pianists, such as Luis 
Fernando Perez from Spain who's performing 
Brahms' first piano concerto. There's Nelson 
Goerner with Ravel's G major concerto. 

In December we invite our audience to 
a concert of a famous Polish composer, Paweł 
Szymański, who created music dedicated to 
Gdańsk's most famous painting, “The Last 
Judgement” by Hans Memling.

Before the official inauguration, on 
September 8th you organise an interesting 
event called “Film Music of Italy”.
This great concert will be conducted by our 
First Conductor, Massimiliamo Caldi. This is 
a continuation of a programme presenting film 
music of various countries. This time we're 
having have Italian classics, from Rossini 

to Mascagni, to a very special “Grande Waltz” 
by Verdi which has an incredible story. When 
making the great film „The Leopard”, Luchino 
Visconti was given some notes from one of his 
friends. They had no idea what is was until the 
director gave it to the composer Nino Rota. He 
discovered it was Verdi! Rota adapted it for or-
chestra for Visconti's fantastic final ball scene 
in his film.

What about the propotions between classical 
and more popular music?
Apart from the film music, which is popular, 
but still classical, we'll have “An Evening 
with Nat King Cole”. A very special event is 
the New Year's Eve Concert, this time with 
ballet music as the main theme. We're having 
four fantastic dancers from Warsaw's Polish 
National Ballet who are going to dance to 
great music, from „Pan Tadeusz” through 
some Georgian accents, to „Swan Lake” – all 
kinds of great ballet music.

What about involving the younger audience 
through educational projects?
The Philharmonic has a multimedia per-
formance called „Cosmic Orchestra” com-
bining music and science, there are family 
concerts and many more. They're all cameral 
projects. But next season, I would like to make 
an orchestra project for the younger audi-
ence. I've alredy carried it out in Georgia and 
it came out as a huge success. The theme will 
be love and music, based on only one piece – 
Tchaikovsky's Fantasy Overture, „Romeo and 
Juliet”. We would read pieces and illustrate it 
with music, one extract after another, to show 
whole spectrum of emotions in Shakespeare's 
masterpiece. I'm planning another project 
with a huge star, but I can't reveal who it is. But 
the audience will go crazy. We're very excited 
for the future. We're very proud because we're 
invited to join the Warsaw Philharmonic to 
play in March with the world class pianist, 
Sergei Babayan.

Do you feel accomodated in Gdańsk?
I feel at home. After all, I'd been concerting 
here many times before. This country has got 
such a beautiful and tragic history, incredible 
musicians, poets, writers – you know every-
thing about it before you come here. So when 
you finally come here and compare your imag-
ination with reality and find common places, 
you are absolutely happy. I expected Poland to 
be a great place and it fulfilled my expactations 
completely. Difficulties, things to improve are 
parts of normal life and I accept it. My Georgian 
friends and colleagues envy me this excitement 
because of the job I do here. Every time they see 
that gleam in my eye, they know that in severeal 
days I'm probably coming to Poland. 
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lipca w sopockiej Operze Leśnej 
festiwal zainaugurowała Gala 
Hiszpańska, która zabrała me-

lomanów w muzyczną podróż na Półwysep 
Iberyjski. Koncert odkrył przed słuchaczami 
wielkie bogactwo dźwięków, jakie niesie ze 
sobą kultura Hiszpanii. W tytułową Carmen 
z opery Bizeta wcieliła się światowej klasy 
mezzosopranistka Nancy Fabiola Herrera. 
Oczy kilkutysięcznej widowni zgromadzonej 
tego wieczoru w sopockiej Operze Leśnej, 
skierowane były także na czarującą dźwię-
kami hembra i  macho Maribel Gallardo – 
mistrzynię castañuelas. Na scenie pojawił 
się znakomity gitarzysta klasyczny Łukasz 
Kuropaczewski, którego pełna melancholii 
interpretacja „Concierto de Aranjuez” urze-
kła publiczność niezwykłą wrażliwością 
i kunsztem wykonania. W barwny krajobraz 
hiszpańskich ogrodów przeniósł słuchaczy 
pianista Rodrigo Tomillo w utworze „Noches 
en los jardines de España” Manuela de Falli. 
Artystycznym dopełnieniem Gali Hiszpań-

30 skiej była widowiskowa formacja Compañía 
Danza Mediterraneo, która uzupełniła muzy-
kę jej naturalnym kontekstem – tańcem.

Emocje melomanów nie zdążyły jeszcze 
dobrze okrzepnąć, gdy już 31 lipca w sopoc-
kim kościele św. Jerzego wystąpił jeden z naj-
wybitniejszych zespołów dętych na świecie 
– German Brass, który uwiódł publiczność 
swobodą w  sięganiu do różnorodnych styli-
styk. Na koncercie zaprezentował się w boga-
tym i zróżnicowanym repertuarze, w którym, 
obok dzieł klasyków, znalazły się kompozy-
cje współczesne, w tym niesamowita aranża-
cja „Błękitnej rapsodii” George’a Gershwina.

Szczególnym punktem festiwalowego 
programu była Gala Finałowa IV Konkursu 
Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pende-
reckiego, która odbyła się 2 sierpnia w Sali 
Koncertowej PFK Sopot. Konkurs miał na 
celu popularyzację dzieł młodych twórców. 
Podczas Koncertu Muzyki Polskiej zapre-
zentowane zostały zwycięskie utwory, w tym 
awangardowa kompozycja „Equilibrum” Pio-

tra Peszata oraz inspirowana kulturą orien-
tu „Orsi na orkiestrę smyczkową” Martyny 
Koseckiej. Muzykom Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot pod batutą Dawida Run-
tza, towarzyszyli znakomici soliści – Agata 
Kielar-Długosz oraz Łukasz Długosza (flet) 
oraz Andrzej Wojciechowski (klarnet). Uko-
ronowaniem wieczoru był „Koncert na klar-
net, smyczki, perkusję i celestę” Krzysztofa 
Pendereckiego. Kompozytor był gościem 
honorowym festiwalu.

4 sierpnia w kościele św. Jerzego meloma-
ni wyruszyli w nostalgiczną podróż do świata 
muzyki baroku. Świątynię wypełniły arie Vi-
valdiego i Händela w wykonaniu Jakuba Jó-
zefa Orlińskiego, jednego z największych ta-
lentów kontratenorowych ostatnich lat, oraz 
Cappelli dell’Ospedale della Pietà – grupy 
specjalizującej się w wykonawstwie muzy-
ki dawnej. Zespołem kierował Stefan Plew-
niak, którego wykonania solowe na skrzyp-
cach barokowych wprawiały w zachwyt.

Festiwal zakończył się uroczyście 6 sierp-
nia w Oprze Leśnej. Podczas Koncertu Muzyki 
Filmowej Polska Filharmonia Kameralna So-
pot pod kierownictwem maestro Wojciecha 
Rajskiego zaprezentowała najpopularniejsze 
utwory znane słuchaczom ze srebrnego 
ekranu. Solistką wieczoru była Aleksandra 
Kubas-Kruk, której kryształową czystością 
głosu i doskonały warsztatem wokalnym 
zachwycała się kilkutysięczna publicz-
ność. Goście usłyszeli m.in. przepełnione 
emocjami kompozycje Michała Lorenca: 
"Taniec Eleny" z  filmu "Bandyta" i  pełną 
wyrazu "Ave Maria" z "Prowokatora". Nie za-
brakło też dzieł Andrzeja Korzyńskiego czy 
Wojciecha Kilara, a z zagranicznych pro-
dukcji – Ennio Morricone czy Nino Roty. 
Finał należał do kapitalnej muzyki Johna 
Williamsa z „Gwiezdnych wojen”, która oka-
zała się doskonałym zakończeniem festi-
walowej przygody.

FESTI WA L N DI SOPOT 
CLASSIC ZA NA MI!
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SPONSOR TYTULARNY 
NDI SOPOT CLASSIC

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY 
FINANSOWEJ MIASTA SOPOTU

Od początku istnienia festiwal jest wspierany przez 
Miasto Sopot i objęty Honorowym Patronatem Prezyden-
ta Jacka Karnowskiego. Sponsorem Tytularnym siódmej 
edycji festiwalu jest Grupa NDI. 

ENGLISH

NDI SOPOT CLASSIC FESTIVAL IS OVER!

The seventh edition of the International Music Festival NDI Sopot 
Classic comprised five concerts with diverse round-ups.

The festival opened in the Forest Opera on 30 July with 
a Spanish Gala, during which musicians took the audi-
ence on a journey to the Iberian Peninsula. The concert 
presented the richness of sounds of the Spanish culture. 
The title part of Carmen from Bizet’s opera was rendered 
by a world-famous mezzo-soprano – Nancy Fabiola Her-
rera. That evening all eyes were also on Maribel Gallar-
do, a master of castañuelas, delighting several thousand 
people gathered in the Forest Opera with the sounds of 
hembro and macho. The round-up also included a bril-
liant classical guitar player, Łukasz Kuropaczewski, 
whose melancholic ‘Concierto de Aranjuez’ enchanted 
people with its sensitivity and artistry. Pianist Rodrigo 
Tomillo took the audience to colourful Spanish gardens, 
performing Manuela de Falla’s composition ‘Noches en 
los jardines de España’. A spectacular group Compañía 
Danza Mediterráneo, complementing music with its nat-
ural context – dance, completed the Spanish Gala. 

Emotions hadn’t completely subsided yet when one 
of the most prominent brass bands in the world – Ger-
man Brass – performed in the church of St. George in 
Sopot on 31 July. The band pleased the crowd by drawing 
from various styles. At the concert, it presented a rich 
and diversified repertoire, including both classical and 
contemporary compositions such as, for example, an 
outstanding arrangement of George Gershwin’s ‘Rhap-
sody In Blue’.

A special point of the festival was the Gala of the 4th 
Krzysztof Penderecki Composer Competition, which 
was held in the Concert Hall of the Polish Chamber Phil-
harmonic Sopot on 2 August. The competition aimed at 
popularising young composers’ works. Prize-winning 

compositions were presented during the Polish Music 
Concert, including Piotr Peszat’s avant-garde compo-
sition ‘Equilibrum’ and Martyna Kosecka’s ‘Orsi na 
orkiestrę smyczkową’ inspired by Oriental culture. The 
musicians of the Polish Chambers Philharmonic Sopot 
under the baton of Dawid Runtz performed in the com-
pany of eminent soloists – Agata Kielar-Długosz and 
Łukasz Długosz (the flute) and Andrzej Wojciechowski 
(the clarinet). The culmination of the evening was the 
‘Concerto for clarinet, strings, percussion and celeste’ 
of Krzysztof Penderecki, who was the Guest of Honour 
of the festival.

On 4 August, in the church of St. George, the audi-
ence embarked on a nostalgic journey to the world of the 
Baroque music. The church reverberated with Vivaldi’s 
and Händel’s arias performed by Jakub Józef Orliński, 
one of the greatest countertenors in the recent years, 
and Cappella dell’Ospedale della Pieta – a group per-
forming old music. The band was led by Stefan Plewniak, 
who presented impressive solos on the Baroque violin.

The closing ceremony of the festival was held in the 
Forest Opera on 6 August. During the Film Music Con-
cert, the Polish Chamber Philharmonic Sopot under 
the baton of maestro Wojciech Rajski performed the 
most popular songs from the silver screen. The solo-
ist of the evening was Aleksandra Kubas-Kruk, whose 
crystal-clear voice and artistry delighted the several 
thousand audience. The songs performed included 
emotional ‘Elena’s Dance’ from ‘Bandyta’ and expres-
sive ‘Ave Maria’ from ‘Prowokator’. Also compositions 
of Andrzej Korzyński or Wojciech Kilar as well as En-
nio Morricone and Nino Rota were presented. The fina-
le was dedicated to the brilliant score from ‘Star Wars’ 
composed by John Williams, which turned out to be 
a perfect ending of the festival.

The festival has been supported by the City of So-
pot and has been held under the patronage of Presi-
dent Jacek Karnowski. The Title Sponsor of the Festi-
val is NDI Group. 
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PONOĆ MAJĄ BUDOWAĆ DUŻO POMNIKÓW. UNIKAM 
NIUSÓW Z KRAJU I ZE ŚWIATA JAK OGNIA, ALE OBIŁO 
MI SIĘ O USZY, ŻE MAJĄ BYĆ POMNIKI SMOLEŃSKIE, 
A JAN PIETRZAK ZAPROPONOWAŁ POSTAWIENIE 
NA ŚRODKU WISŁY JAKIEGOŚ ŁUKU CZY CZEGOŚ, 
ŻEBY UPAMIĘTNIĆ BITWĘ WARSZAWSKĄ.
ZDJĘCIE Mat. Prasowe



 rezultacie dostaniemy nie pomniki 
smoleńskie i  łuk w  celu upamięt-
nienia bitwy, a pomniki i łuk, które 

wszystkim kojarzyć się będą tylko i wyłącz-
nie z polskimi politykami, a ci wywołują po-
wszechne torsje. Słyszałem też, że w moim 
mieście, w zasadzie w samym jego centrum, 
mają przykryć fragment kanału, wytyczone-
go jeszcze przez Krzyżaków, a na żelbetowych 
płytach postawić małą fontannę. To z kolei na 
potrzeby galerii handlowej, która przyjmuje 
już coraz wyraźniejszą postać betonowego 
sarkofagu. Nie wiem, czy to prawda, czy ktoś 
może źle odczytał plany architektoniczne, 
ale to z kolei nadinterpretowałem sobie jako 
wzniesienie pomnika zwycięstwa bezsensow-
nego i rozrośniętego do monstrualnych roz-
miarów konsumpcjonizmu nad rozsądkiem.

Wyszło mi więc, że trochę źle myślimy 
o budowaniu pomników. Ich cele się zmieniły. 
Zamiast upamiętnieniu, służą obrzydzeniu. 
Wisła jest fajna, lubicie Wisłę? Wiadomix, że 
mogłaby być fajniejsza, czystsza i w ogóle, 
ale chyba jest mimo tego całkiem spoko? To 
obrzydzimy wam stawiając na jej środku łuk, 
który będzie się wam kojarzył z Janem Pie-
trzakiem, a nie z Bitwą Warszawską. Pomniki 
w mieście są spoko? Damy wam kilkanaście 
sztuk pomników na temat, który w ostatnich 
latach stał się największym cierniem w zbio-
rowej dupie narodu i jeszcze postaramy się, 
żeby ich wymiar wizualny nie miał nic wspól-
nego z jakąkolwiek sztuką. Kanał Raduni lu-
bicie? Fajnie woda szemrze? Mógłby pewnie 
nie wylewać i zachowywać się lepiej, albo nie 
śmierdzieć (choć tutaj akurat winniśmy sobie 
sami), ale ogólnie jest git. No to przykryjemy 
żelbetowymi płytami i postawimy fontannę 
jako nagrobek ku jego pamięci.

Osobiście wolałbym, żeby w miastach sta-
wało coś, co będzie poprawiało mieszkańcom 
humor. Jeśli już ma przyjąć formę pomnika, 
niech to będzie pomnik kotka, który chodzi 

W

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.

P O M N I K I

po osiedlu i jest fajny, bo daje się głaskać, 
łasi się i przyjemnie mruczy, a zupełnie przy 
okazji, jak to kot, jest uroczy. Albo pomnik 
zimnego piwka w upalny piątkowy wieczór, 
zupełnie zasłużonego, bo otwartego po tygo-
dniu rzetelnej, ciężkiej pracy. Albo pomnik 
ku czci krótkich spódniczek, zwiewnych 
sukienek i długich zgrabnych nóg Polek, 
za których widokiem Polacy tęsknią przez 
trzy pory roku, a który to rozwesela ich wraz 
z nadejściem wiosny. Albo pomnik Noela 
Reddinga, który w życiu nagrał parę partii 
basowych, które bezapelacyjnie dobrze ro-
bią słuchaczom. Ale bynajmniej nie za cało-
kształt Redding miałby dostać pomnik, ale 
za to, jak grał na swoim basie na „Electric 
Ladyland”, albumie The Jimi Hendrix Expe-
rience, zespołu dowodzonym przez zgadnij-
cie kogo (nie, nie przez Reddinga, litości).

A już w ogóle to Redding powinien dostać 
pomnik za swoją basową partię, zagraną jak 
zwykle kostką, i chórki na „Crosstown Traf-
fic”, piosence numer trzy na rzeczonym albu-
mie. W tym obrzydliwie wręcz przebojowym 
i wpadającym w ucho numerze Noel cisnął 
tak wyraźny groove, że do dziś marzą o nim 
wszyscy basiści świata, od jazzu po metal.

Jakby jednak wszystkiego tego było za 
mało żeby namówić kogokolwiek na posta-
wienie pomnika Reddingowi, to ulepię mu 
jakiś sam, postawię gdzieś w ogródku lub na 
balkonie. Wygraweruję na nim: „Za ostatecz-
ne rozkochanie mnie w twórczości Jimiego 
Hendrixa, podczas kiedy wielu innych po-
legło, usilnie wciskając mi ten ograny na pra-
wo i lewo „Hey Joe”, którego geniusz uznaję, 
ale którym jednocześnie już rzygam”.

ENGLISH

MONUMENTS

Many monuments are planned to be built. I avoid 
listening to the news like the plague, but I’ve heard 
that Smoleńsk monuments are to be put up and Jan 
Pietrzak proposed that a kind of arch be erected in 
the middle of the Vistula river to commemorate the 
Battle of Warsaw.

As a result, we won’t get Smoleńsk monu-
ments or an arch commemorating the battle, 
but monuments and an arch that everyone 
will associate solely with Polish politicians, 
who make us want to puke. I’ve also heard 
that in my city, in the city centre to be more 
precise, a section of the channel marked 
by the Teutonic Order is to be covered with 
reinforced concrete plates and a small foun-
tain is to be put up there. This is for a shop-
ping centre, which is gradually becoming 
more and more like a concrete sarcophagus. 
I don’t know if it’s true – or perhaps someone 
misread architectural designs – but I overin-
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terpreted it as erecting a monument to the 
victory of meaningless, monstrous consum-
erism over reason.

It follows that we aren’t really enthusias-
tic about erecting monuments. Their pur-
poses have changed. Instead of commem-
orating, they rather repulse. The Vistula 
river is cool, don’t you agree? Of course, it 
could be cooler, cleaner and so on, but what-
ever, it’s still quite cool. So let’s put up an 
arch in the middle of it, which will remind 
you of Jan Pietrzak, not the Battle of War-
saw. Monuments in cities are cool? So let’s 
erect several monuments to commemorate 
events which have become a pain in the na-
tion’s ass, and their visual aspect won’t be 
any kind of art, we’ll see to that. Do you like 
the Radunia Channel? Do you like listen-
ing to water humming? Of course, it could 
flood less often and behave better, or at least 
smell better (well, that’s actually our fault), 
but it’s generally fine. So let’s cover it with 
reinforced concrete plates and let’s put up 
a fountain as a tomb in memoriam.

Personally, I’d prefer that monuments 
that we erect would cheer people up. For ex-
ample, let’s put up a monument to a cat which 
walks around the district and is nice, likes to 
be stroked, fawns and purrs, and is cute by 
the way. Or a monument to cold beer in a hot 
Friday evening – fully deserved, opened after 
a week of hard work. Or a monument in hon-
our of short skirts, filmy dresses and long legs 
of Polish women, which are missed by Poles 
during three seasons of the year, but which 
cheer them up with the arrival of spring. Or 
a monument to Noel Redding, who recorded 
a few pieces on the bass, which are pleasant 
to listen to. But Redding shouldn’t get a mon-
ument for his work in general, but for the way 
he played his bass on ‘Electric Ladyland’, 
an album of The Jimi Hendrix Experience 
– a band led by guess whom (no, not by Red-
ding, for heaven’s sake).

Redding should get a monument for his 
bass part, played with a  pick as usually, 
and chorus in ‘Crosstown Traffic’, the third 
song on the album. In this sickeningly great 
and catchy song, Noel carved a groove that 
all bass players – from jazz to metal – have 
dreamt of.

If this is not enough to convince you to 
put up a monument to Redding, I’ll make 
one myself, and I’ll place it somewhere in 
the garden or on the balcony. And I’ll en-
grave on it the following inscription: ‘For in-
spiring me with ultimate love for Jimi Hen-
drix’s works, which many others tried but 
could not achieve, forcing me to enjoy the 
playedout ‘Hey Joe’, which I acknowledge as 
brilliant, but of which – at the same time – 
I am sick and tired.’



JAVIER CERCAS: 
JEDYNE, CO MOŻE CIĘ 
UZDROWIĆ, TO ŚMIERĆ
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

JAVIER CERCAS, HISZPAŃSKI PISARZ, TWORZĄCY POWIEŚCI ROZRACHUNKOWE 
NA TEMAT HISTORII HISZPANII. NA CAŁYM ŚWIECIE ZASŁYNĄŁ „ŻOŁNIERZAMI 
SPOD SALAMINY”, KSIĄŻKĄ OPOWIADAJĄCĄ O KONTROWERSJACH 
WOKÓŁ HISZPAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ – WYDARZENIA, Z KTÓREGO 
KONSEKWENCJAMI NADAL NIE UPORAŁ SIĘ JEGO KRAJ. SPOTKALIŚMY SIĘ 
PODCZAS LITERACKIEGO SOPOTU, KILKA DNI PO ZAMACHACH W BARCELONIE.
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Preferujesz prawdziwą rozmowę?
Tak, a ty nie? Nawet e-maile to dla mnie za dużo. Chcę mieć 
czas dla siebie, dla swojej rodziny. To najważniejsza rzecz 
w życiu. Facebook jest dla mnie bezużyteczny. Rozumiem 
jednak tych, dla których jest przydatny. Nie wierzę w całą tę 
ideologię, ludzi, którzy krzyczą: „Musisz to zrobić, to zmie-
ni świat!”. To bzdura. Trzeba wykorzystać z tego tyle, ile 
jest ci potrzebne i ani trochę więcej.

Co z dyskusjami w Internecie? Ja widzę tam brak 
dialogu. Ludzie nie wymieniają się poglądami, a tylko 
umacniają się we własnych, okazując przy tym 
skrajne emocje.
To nie są prawdziwe rozmowy. Ale nie demonizowałbym 
tego.

Nie sądzisz, że brak prawdziwej rozmowy może 
prowadzić do radykalizacji, a to z kolei do strasznych 
rzeczy, takich jak te, które miały miejsce w Hiszpanii 
w 1936 roku?
Z tego co wiem, prawdziwa rozmowa nie zanikła. Właśnie 
taką odbywamy. Ciągle miewam prawdziwe rozmowy. 
Znowu, to już było. Pod koniec XIX wieku ludzie zaczęli 
czytać gazety, ale tylko te, które pasowały ich opiniom. 
Właśnie napisałem artykuł, „El porno de invigilación 
moral” („Porno moralnej inwigilacji”). Mówię tam o lud-
ziach, którzy siedzą w domu i z poziomu swojego komput-
era mogą dosłownie zlinczować drugą osobę.

Hejterzy?
Tak! To okropne. Ale w takim świecie żyjemy. Wiem to, 
bo sam mam hejterów. Kiedy jesteś znanym pisarzem 
i wypowiadasz się na kontrowersyjne tematy, to nieuni-
knione. Może powinniśmy przestać martwić się tymi 
szaleńcami. Ja staram się nimi nie przejmować. Mój 
syn, który ma 22 lata, jest do tego zupełnie przyzwycza-
jony. Mówi mi nawet, że może oni tak naprawdę mnie 
podziwiają, a ich ataki dają im poczucie siły. Dla niego 
to nic niezwykłego. Tak czy inaczej, nie sądzę, aby por-
tale społecznościowe były rajem, ale nie uważam też, 
że są piekłem.

Powiedziałeś, że zrozumieć drugiego jest twoją 
obsesją. Czy istnieje granica zrozumienia tego 
drugiego?
Nie, chciałbym rozumieć kompletnie. Bycie pisarzem 
oznacza bycie w niebezpieczeństwie. Musisz zrozumi-
eć wszystko do końca. To jedyny sposób na pokonanie 
zła. Szekspir, Dostojewski, wszyscy ci goście starali się 
zrozumieć zabójców, zło w ludziach. Sprawili, że i my 
mogliśmy to zrozumieć. To było nie tylko fascynu-
jące. Zdołali z tego stworzyć coś pięknego. Zrozumieć 
nawet największą nienawiść jest najpiękniejszą rzeczą 
na świecie. 

Bycie pisarzem oznacza bycie wzorem moralnym?
Wcale nie. Bycie pisarzem oznacza bycie pisarzem.

T O  S M U T N E ,  Ż E 
LU DZ I E  N I E  W I DZ Ą , 

Ż E  C Z Y TA N I E  N I E 
J E S T  OB OW I Ą Z K I E M , 

T Y L KO  PR Z YJ E -
M NO Ś C I Ą . 

PR Z YJ E M NO Ś C I Ą , 
KT ÓR E J  S I Ę 

P OZ BAW I A JĄ .
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Sopot nie jest tak ciepłym kurortem jak Barcelona.
I  dlatego czuję ulgę, będąc tutaj. To zaskakujące, że 
festiwal literacki sprawdza się tak dobrze właśnie tu, 
w środku lata.

Mamy przerażające statystyki dotyczące czytelnictwa 
w Polsce. Jak to jest w Hiszpanii?
Mamy ten sam problem. To nie dzieje się w  Europie 
Północnej czy Francji, ale w Hiszpanii owszem. Pytasz: 
„Lubisz czytać?”, podczas gdy w Wielkiej Brytanii za-
pytałabyś: „Co lubisz czytać?”. Pytanie „czy lubisz czy-
tać” jest jak „czy lubisz jeść”, odpowiedź jest oczywista. 
To smutne, że ludzie nie widzą, że czytanie nie jest 
obowiązkiem, tylko przyjemnością. Przyjemnością, 
której się pozbawiają.

W epoce Internetu coraz trudniej skupić uwagę. 
Żyjesz w świecie newsów i social mediów, czy 
uciekasz od nich w książki?
Nie, to niemożliwe. Myślę, że Internet to wspaniała rzecz, 
ale jednocześnie nienawidzę ideologii, która za nim stoi. 
Trzeba wybrać z niego to, co jest dobre i odrzucić to, co 
złe. Niektórzy wieszczą, że Internet to koniec kultury. 
Za każdym razem, kiedy ma miejsce kulturowa rewoluc-
ja, dzieje się to samo. W „Fajdrosie” Platon twierdził, że 
do końca kultury doprowadzi pismo, bo sprawia ono , że 
ludzie tracą umiejętność zapamiętywania. Ale kultura się 
nie zakończyła się na tym etapie. Kiedy w XV wieku wyn-
aleziono ruchomą czcionkę, mieliśmy kolejny „koniec kul-
tury”, bo ludzie obawiali się faworyzacji kultury wysokiej. 
To samo dzieje się w Internetem, który zmienił bardzo 
wiele. Używam go, ale nie mam mnie na Facebooku czy 
Twitterze. Nie mam na to czasu.



T R Z E BA 
W Y KOR Z YS TAĆ 

Z   T E G O  T Y L E , 
I L E  J E S T  C I 

P O T R Z E B N E 
I   A N I  T RO C H Ę 

W I Ę C E J.
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W twoich powieściach traktujesz siebie samego z dużą 
dozą humoru i ironii.
Dziękuję. Uwielbiam humor i  uważam, że nie istnieje 
powieść bez ironii. Ironia jest esencją powieści.

Z drugiej strony czy zrozumienie innego, kiedy ten jest 
nienawistny względem nas, nie stawia nas na wyższej 
pozycji moralnej?
Tak, ale nie możesz tego zdradzić! (śmiech) Na pewno 
nie można obnosić się ze swoją moralnością. Nie znoszę 
pisarzy, którzy myślą, że stoją wyżej niż zwykli ludzie. 
Bycie dobrym pisarzem jest ciężkie, musisz bardzo dużo 
pracować, musisz mieć talent. Nie da się ukryć, że czyni 
cię to w pewien sposób wyjątkowym.

Jak zatem radzisz sobie z ludźmi o kompletnie 
odmiennych poglądach?
Staram się z nimi dyskutować – kto wie, może ich ar-
gumenty mnie przekonają. A kiedy ludzie okazują mi 
nienawiść, po prostu staram się być niewzruszony. 
Oczywiście chciałbym, żeby wszyscy mnie kochali, ale 
co mogę zrobić?

Ostatnia powieść twojego autorstwa, która ukazała się 
w Polsce, „Oszust”, to esej o Enricu Marco, człowieku, 
który zmyślił swój życiorys. Udawał przed całą 
Hiszpanią ocalałego z nazistowskiego obozu zagłady. 
Cieszył się sławą dopóki jego kłamstwa nie odkrył 
pewien hiszpański historyk. Był niezwykłym narcyzem. 
Nawet po tym, jak prawda o nim wyszła na jaw, chciał 
być na językach wszystkich. Zależało mu na tym, by być 
bohaterem twojej książki. Jak wyglądała wasza relacja?
Starałem się ją opisać w „Oszuście”. Historia naszej relacji 
była tak samo ważna dla książki, jak historia samego 
Marco. Ta pierwsza była długa i zawiła. Na początku rea-
gowałem na niego odrzuceniem, ale potem stopniowo 
zaczynałem go rozumieć.

Usprawiedliwić?
Zrozumieć nie znaczy usprawiedliwić. Zrozumieć, żebym 
sam nie popełnił tego samego błędu, żeby nie było kolej-
nego oszusta. Marco cieszył się na tę książkę. Gdyby było 
inaczej, nie byłbym usatysfakcjonowany ze swojej pracy. 
Pragnął pewnej formy rehabilitacji. Pod koniec mojego 
pisania prawie byliśmy przyjaciółmi. Potem wyszła książka 
i wściekł się. Ostatni raz widziałem go podczas publiczne-
go wydarzenia, w którym brałem udział, które on przer-

wał, krzycząc „kłamca! kłamca!”. To było dość zabawne. 
Nie sądzę, żeby robił to na poważnie. To prawda, był nies-
amowitym narcyzem. Tak naprawdę narcyz nie jest zako-
chany w sobie – on się nienawidzi. Marco się nienawidził, 
dlatego wymyślił tę awanturniczą, szczęśliwą, romanty-
czną wersję siebie. Chciał, żeby o nim mówiono, to był 
jego główny cel w życiu.

Dlaczego ludzie wybierają historyczny kicz zamiast 
bardziej skomplikowaną prawdę?
To zjawisko uniwersalne. Mierząc się z naszą przeszłością, 
jako ludzie mamy tendencję do pudrowania jej. Kreujemy 
przeszłość, w której sami sobie jawimy się jako piękniejsi 
niż w rzeczywistości. Odrzucamy złożoność i surowość 
naszych osobistych i zbiorowych historii. A to wielki błąd.

Doszedłeś do momentu, w którym musiałeś zrewidować 
własną historię. „La monarca de las sombras” 
(„Monarcha cieni”), twoja najnowsza powieść, na której 
przekład czekamy, opowiada o twojej rodzinie. Czy to 
była pierwsza próba zmierzenia się z tym tematem?
To moja najważniejsza książka. To opowieść, którą od za-
wsze nosiłem w sobie. Cała moja rodzina to byli frankiś-
ci. Mój największy rodzinny bohater walczył po stronie 
Franco. Ta historia zawsze mnie prześladowała. To, co 
próbowałem zrobić w tej książce to dokładna odwrotność 
tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Starałem się zro-
zumieć historię siebie, swojej rodziny i swojego kraju tak 
bardzo, jak to tylko możliwe, z całą złożonością. Czasem 
znamy mroczne momenty z historii naszego kraju dzięki 
historykom. Jednak to trudne, jeśli nie niemożliwe, poznać 
przeszłość naszych przodków. Ludzie, którzy przeżyli dyk-
tatury, znaleźli się w trudnych okolicznościach, nie chcą 
o tym rozmwiać. Mają prawo milczeć, ale też my mamy pra-
wo poznać prawdę. To nasze dziedzictwo. Jeśli je poznamy, 
możemy go użyć, zagospodarować.

I wreszcie stworzyć siebie?
Tak, można tak to ująć. Możemy się uwolnić. Kiedy wi-
esz, z którego punktu startujesz, wiesz, dokąd możesz 
pójść dalej.

Czyli pisanie to rodzaj autoterapii?
To zawsze terapia. Kiedy pisarze mówią, że tak nie jest, 
kłamią. To autoterapia, ale również terapia zbiorowa. Nie 
oznacza to, że mam moc uzdrawiania. Jedyne, co może cię 
uzdrowić, to śmierć. 

K R EUJ E M Y  PR Z E S Z Ł O Ś Ć, 
W   KT ÓR E J  SA M I  S OB I E 
JAW I M Y  S I Ę  JA KO  PI Ę K N I E J S I 
N I Ż  W   R Z E C Z Y W I S T O Ś C I.
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JAVIER CERCAS: THE ONLY THING THAT CAN 
CURE YOU IS DEATH.

Javier Cercas is a Spanish author of revisionary novels about Spanish 
history. His most acclaimed book, “Soldiers of Salamis” is a story of 
controversies around Spanish Civil War. We meet at Literacki Sopot 
festival, a few days after the tragic events in Barcelona.

Sopot is not as warm a sea resort as Barcelona.
That's why it's a relief to be here. It's surprising that a liter-
ary festival works so well here, in the middle of the summer.

We have some scary statistics about readership in 
Poland. Do people in Spain read?
We've got same problem. This doesn't happen in the north-
ern Europe or France, but in Spain it does. You ask: „Do you 

like to read?”, whereas in the UK you'd ask: „What do you 
like to read?”. The question „do you like to read” is like 
„do you like to eat” – the answer is obvious. It's sad that 
people don't see that reading is not a compulsion, but 
a pleasure. And they are losing it.

It's harder to concentrate in the era of Internet. 
Do you live in the world of news and social media or 
escape it with your books?
No, it's impossible. I  think Internet is a  wonderful 
thing, but at the same time I hate the ideology behind 
it. You must use what is good and reject what is bad 
in it. There are people who call it the end of culture. 
Every time a  cultural revolution is happening, peo-
ple are saying that. In „Phaedrus”, Plato claimed that 
writing was the end of culture because it made people 
lose the ability to memorise. But culture didn't end at 
that point. When typesetting was created in the 15th 
century, there was another „end of culture” because 
people were afraid of favorisation of high culture. It's 
the same with the Internet which has changed our 
lives a lot. I use it, but I'm not on Facebook or Twitter. 
I don't have time for it.

So you prefer real conversations?
Yes, don't you? Even emails are too much for me. I want 
to have time for myself, for my friends and family. That's 
the most important thing. For me, Facebook is useless. 
I can understand that for some people it's useful. Though 
I don't believe in this, what I called, ideology, people who 
go: „Oh, we must do this, this is going to change the 
world!”. It's bullshit. You must use what is necessary for 
you, not a bit more.

What about discussions in the Internet? I can see 
lack of dialogue there. People don't want to exchange 
ideas, they just reassure themselves and express 
extreme emotions.
They're not real conversations. But I wouldn't demonise 
that.

Don't you think that lack of real conversation may 
lead to radicalisation which eventually could lead to 
scary things, just like it happened in Spain in 1936?
As far as I know, real conversation hasn't dissapeared. 
We're having one right now. I have real conversations all 
the time. Again, this was done before. At the end of the 
19th century people didn't read all the newspapers, but 
only the ones that suited their opinion. I just wrote an 
article about those kinds of people who sit at their homes 
and literally lynch another person.

Haters?
Yes! It's really awful. But that's the world we live in. 
I know that because I've got lots of haters myself. When 
you're a well known writer and talk about controversial 
things, it's inevitable. Maybe we should stop worrying 
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about those crazy people. At least I try to stay unaffected 
by them. My son who's 22 years old is completely used to 
these things, to which I'm not. He even says that maybe 
my haters actually admire me, but their attacks on me 
give them strength. For him it's not an extraordinary 
thing. Anyway, I don't think that social network is para-
dise, but I also don't believe it's hell.

You said that to understand the other is your 
obsession. Is there a critical line after which you don't 
want to understand anymore?
No, I  want to understand completely. Being a  writer 
means being in danger. You must understand every-
thing to the end. It's the only way to combat the bad. 
Shakespeare, Dostoyevsky, all those kinds of guys. They 
understood killers, terrible things in people. They made 
us understand. It's not only fascinating. They managed 
to make beauty out of it, which is incredible. To under-
stand even the most hateful things is the most beautiful 
thing in the world.

Being a writer means to be a moral figure?
Not at all. Being a writer means being a writer.

In your novels – „Soldiers of Salamis” or „Speed of 
light” you treat yourself with humour and irony.
Thank you for saying that. I love humour and I think 
there's no novel without irony. Irony is the esssence 
of a novel.

But on the other hand, to understand the other 
who's hateful, doesn't it mean to be morally 
superior to them?
Yes, but you mustn't say it to them! (laughs). Especially 
you mustn't boast about it. I  hate writers who think 
they're superior to normal people. But to be a good writ-
er is difficult. You must work a lot, you must have some 
talent. That inevitably makes you a special person.

So how do you deal with people with completely 
different points of view?
I try to discuss with them – who knows, maybe their ar-
guments will convince me. And when people give me ha-
tred, I just try not to be affected. Of course I would like 
everyone to love me, but what can I do?

Your last novel published in Polish, ”The Impostor”, 
is an essay on Enric Marco, a man who pretended to 
be a Nazi-German camp survivor. He received public 
acclaim and then his lie was revealed by a Spanish 
historian. He was a huge narcist. Even after the truth 
about him came out, he wanted to be discussed. He 
actually wanted to be a hero of your book. What was 
your relationship with him?
I tried to describe it in the book. The story of my rela-
tionship with him was as important for my book as his 
story itself. It was long and complex. At the beginning 

my reaction to him was rejection, but then slowly I began 
to understand him.

Justify?
To understand does not mean to justify. It means to 
understand so that I don't make the same mistake, so 
that there won't be another impostor. He was happy for 
the book. If he wasn't happy, I wouldn't be satisfied. He 
wanted some sort of rehabilitation. At the end we were 
almost friends. Then the book came out and he got mad. 
The last time I met him was at a public event I attended 
which he interrupted, shouting: „Liar! Liar!”. It was fun-
ny. I don't think he was serious. Like you said, he was an 
enormous narcist. A narcist is not in love with himself – 
he hates himself. Marco was like that. He hated himself, 
that's why he invented the adventurous, happy, roman-
tic, false version of him. He wanted to be talked about, 
that was his main purpose in life.

Why people choose historical kitsch rather than more 
complex truth?
This is universal. When dealing with our past, what we 
humans tend to do is to sweeten it and to create a past in 
which we seem more beautiful. We reject the complexity 
and harshness of our personal and collective past. That's 
a really mistake.

You finally came to the point of the necessity to 
reinvent your own story. „El monarca de las sombras” 
(„A Monarch of the Shadows”), your recent novel 
we're waiting to be translated into Polish, treats about 
your family. Was it the first attempt to face it?
This is the most important book I  have ever written. 
It's a story I've always had it in my mind. My whole fam-
ily was francicts. The hero of my family was a young 
francict. So the story always haunted me. What I tried to 
do in this book was exactly the contrary to the thing we 
were talking about. I tried to understand the story of my 
family, myself and my country to the fullest, the whole 
complexity of it. Sometimes we know the bad moments 
in the history of our countries, because the historians 
do their job. But it's very difficult, if not impossible, to 
know the past of our forefathers. People who have been 
in dictatorship, in difficult circumstances, don't want to 
talk about it. They have the right to be silent, but we must 
know our right to know the truth. It's our inheritance. If 
I understand it, I can use it, manage it.

And finally create yourself?
Yes, that's a way to put it. You can be free. When you 
know where you come from, you know where you can go.

Is writing a kind of autotherapy?
It's always therapy, when writers say it's not, they're 
wrong. It's autotherapy, but also collective therapy. This 
doesn't mean that I'm a curer. The only thing that can 
cure you is death. 
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STUART WALTON, „ODLOT. 
KULTUROWA HISTORIA ODURZENIA”,  
WYD. ALETHEIA, WARSZAWA 2017.

„Wszechobecność używania narkotyków tak 
się rzuca w oczy, że musi to odzwierciedlać 
elementarne ludzkie pragnienie” – napisał 
blisko pół wieku temu jeden z pionierów aka-
demickich badań na polu odurzania, Andrew 
Weil. A inny z badaczy, etnobotanik Terence 
McKenna (etnobotanika to nauka, której 
przedmiotem poznania są związki między 
roślinami i kulturą społeczeństw ludzkich), 
w książce „Pokarm bogów. Radykalna histo-
ria roślin, narkotyków i ewolucji człowieka” 
stawiał tezę wręcz rewolucyjną: katalizatorem 
przemiany pewnej grupy małp afrykańskich 
w człowieka był występujący w regionach tro-
pikalnych grzyb Stropharia cubensis, którego 
składnikiem jest halucynogenna psylocybina, 
po spożyciu której spektrum efektów rozciąga 
się od lekkiego poczucia odrealnienia do pełno-

ENGLISH

OUT OF IT: STONED POPULATION

Almost fifty years ago, one of the pioneers of 
academic research in intoxication, Andrew 
Weil, wrote that the ever-presence of drugs 
was so noticeable that it must reflect a fun-
damental human desire. Another research-
er, Terence McKenna, an ethnobotanist 
(ethnobotany is the study of relationships 
between plants and culture of communi-
ties), in his book entitled ‘Food of the Goods: 
A  Radical History of Plants, Drugs, and 
Human Evolution’ advanced a rather revo-
lutionary thesis: that mushroom Stropharia 
cubensis, occurring in tropical regions, 
catalysed the change of a group of African 
monkeys into humans. The mushroom con-
tains psilocybin, whose effects range from 
a slight feeling of unreality to full-blown hal-
lucinations along with radical disturbance of 
normal, cognitive functioning. Psilocybin is 
believed to provide deeper understanding of 
the world and facilitate communication with 
other people in the same state. McKenna ar-
gued that by constant putting themselves in 
altered states of consciousness, in a relative-
ly short evolution period, African monkeys 
triggered a  farreaching reconstruction of 
the brain synaptic structure leading to the 
emergence of humans.

Many researchers consider this thesis 
to be doubtful, but none of them has been 
able to clearly prove it wrong. Nevertheless, 
the history of intoxication, even if it doesn’t 
precede our species, accompanies mankind 
from the very beginning. And there’s nothing 
to suggest that it will end. Putting oneself in 
an altered state of consciousness is a funda-
mental human need, known by everyone 
who has discovered fascinating new paths of 
perception after spinning on a roundabout or 
simply turning round in circles. 

Stuart Wilson’s book is well-written and it 
reads better than many popular novels. The 
first chapter concerns intoxycology, that is 
the study of altering consciousness by means 
of natural and synthetic chemical agents. In 
the second chapter, the author explains the 
position of ancient Greek and Roman cul-
tures towards intoxication. In the third chap-
ter, the author does the same for Judaism, 
Christianity and Islam. Further, he elabo-
rates on prohibition activities (ranging from 
religious ones to contemporary anti-drug 
laws), deals with the question of whether in-
toxication truly has a destructive social im-
pact, and then proceeds to the issue which 
I’m particularly interested in: whether drugs 
may serve as inspiration for creating high art. 
The book contains 435 pages in total, and you 
simply can't put it down.  

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

objawowych halucynacji, którym towarzyszy 
radykalne zakłócenie normalnego kognityw-
nego funkcjonowania. Uważa się, że psylocy-
bina zapewnia gruntowniejsze zrozumienie 
otoczenia i ułatwioną komunikację z innymi 
osobami w tym stanie. McKenna argumento-
wał zatem, że uparte wprawianie się w odmien-
ne stany mentalne przez afrykańskie małpy 
przyniosło w stosunkowo krótkim okresie 
ewolucyjnym daleko idącą przebudowy struk-
tury synaptycznej mózgu, a na końcu tej drogi 
pojawił się człowiek.

Wielu naukowców uważa tę tezę za wątpli-
wą, ale nikt w klarowny sposób nie umie wyka-
zać, że jest to koncepcja błędna. Tak czy inaczej, 
historia odurzania – o ile nawet nie poprzedza 
naszego gatunku – towarzyszy mu od począt-
ku. I nic nie wskazuje, by miała się skończyć. 
Wchodzenie w odmienne stany świadomości to 
podstawowa ludzka potrzeba, co wie już każde 
dziecko, które odkryło fascynujące nowe drogi 
w postrzeganiu świata po kręceniu się na karu-
zeli lub choćby tylko wokół własnej osi. 

Książka Stuarta Wilsona jest świetnie napi-
sana i czyta się ją lepiej niż niejedną powieść. 
W rozdziale pierwszym autor zajmuje się intok-
sykologią, czyli badaniem zmieniania świado-
mości za pomocą naturalnych i syntetycznych 
środków chemicznych. W drugim wyjaśnia 
stosunek antycznych kultur Grecji i Rzymu 
do odurzania. W trzecim – analizuje to samo 
w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa 
i islamu. Dalej pisze o przedsięwzięciach prohi-
bicyjnych (od religijnych po współczesne prze-
pisy antynarkotykowe), zajmuje się kwestią, 
czy odurzanie ma rzeczywiście destrukcyjne 
działanie społeczne i dochodzi do problemu, 
który mnie osobiście interesuje szczególnie: 
czy środki odurzające mają moc inspiracji do 
tworzenia wielkiej sztuki. Łącznie 435 stron, od 
których nie można się oderwać.  
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ojna jako sztuka ucieczki? Survival-
-horror zaczynający się od żołnier-
skiej strach-sraczki wśród wydm? 

Umundurowani bohaterowie jako wykończe-
ni fizycznie i przerażeni chłopcy, stojący pod 
ostrzałem i czekający, aż ktoś zabierze ich do 
domu, do mamy, na drugą stronę kanału La 
Manche? To się nie może podobać wytatu-
owanym samczykom, wychowanym na poli-
tyce historycznej uwznioślającej wojnę i krew 
bohaterów. To nie jest plakatowa ramota 
o niesieniu śmierci wrogom ojczyzny, takie-
go filmu podwładni ministra Glińskiego nie 
mogliby dofinansować. Na plaży w Dunkierce 
wygrać oznaczało nie dać się zabić, przeżyć 
za wszelką cenę, kosztem innych, podstę-
pem, instynktem przetrwania. Zamiast bata-
listycznej ejakulacji patrzymy na wielką ewa-
kuację. Ale Nolan nie mógł zrobić kina czysto 
pacyfistycznego, wszak to superprodukcja: 
trzeba było oddać świeczkę Bogu i diabłu oga-

rek. Kiedy deheroizuje szeregowych żołnie-
rzy, heroizuje cywilów, którzy przyczynili się 
do uratowania kilkusettysięcznej armii przy 
pomocy własnych jachtów i łódek. No i mamy 
cały szereg efektownych sekwencji walk po-
wietrznych z moim ulubionym Tomem Har-
dym w roli asa przestworzy – on tu robi za su-
perbohatera, musi wystarczyć za całą resztę. 
Gania w  swoim myśliwcem za Heinkelami 
i Messerschmidtami do utraty tchu i paliwa, 
po czym zgrabnie ląduje na plaży, by oddać 
się w ręce wroga. W gruncie rzeczy to bar-
dzo męczące, klaustrofobiczne kino, choćby 
z uwagi na rekordową ilość drastycznych scen 
tonięcia. Ale szlachetne w formie i zmyślne 
w intencji: wojna to nie jest męska przygoda 
na polu paintballowym, wróg pozostaje niewi-
dzialny – jest nim po prostu okrutna, brzydka 
i powolna śmierć, która atakuje zewsząd. No-
lan znowu wyczynia swoje sztuczki z czasem 
ekranowym, bardzo komplikując strukturę 
narracji: mamy tu karkołomnie zsynchroni-
zowane trzy plany czasowe: tydzień na lądzie, 
dzień na wodzie i godzinę w powietrzu. Po-
mysł bardziej wyrafinowany niż w „uwstecz-
nionym” Memento, równie szalony jak w szu-
fladkowej „Incepcji”, a przy tym, pomimo 
chronologicznej żonglerki, nie utrudniający 
percepcji. Jak na sezon ogórkowy, to jest nad-
zwyczaj ambitna propozycja repertuarowa, 
najpewniej jeden z oscarowych pewniaków, 
co najmniej w dziedzinie montażu i reżyse-
rii. Jedyną skazą na tym filmie pozostaje dla 
mnie nadobecna muzyka Hansa Zimmera, 
którą mam od dawna za hochsztaplerkę dla 
mas bojących się filharmonii poza godzinami 
abonamentowych poranków. Jakby nie dość 
było w „Dunkierce” topielców, film w tej mu-
zyce także tonie.

ENGLISH

‘DUNKIRK’, DIRECTED BY 
CHRISTOPHER NOLAN

War as an art of retreat? A survival and hor-
ror film opening with soldiers’ cold feet in 
the dunes? Heroes in uniforms shown as 
dead-tired and terrified boys, being under fire 
and waiting for someone to take them home, 
to their mums, to the other side of the English 
Channel? Tattooed males brought up on his-
torical politics, worshipping war and the blood 
of heroes, surely won’t enjoy that picture. 
This isn’t an old-fashioned historical work 
about bringing death to the enemies of the 
homeland; Minister Gliński’s subordinates 
wouldn’t subsidise such a film. On the beach in 
Dunkirk, to win was not to get killed; to survive 
at all costs, at the cost of others, by subterfuge, 
driven by survival instinct. Instead of ballistic 
ejaculation, the audience gets great evacua-
tion. Still, Nolan couldn’t make a purely pac-
ifistic film, as it’s a blockbuster after all: he had 
to run with the hare and hunt with the hounds. 
Regular soldiers stop being heroes; their place 
is taken by civilians, who contributed to rescu-
ing a few thousand troops by means of their 
own yachts and sailing boats. The film also 
features a series of spectacular sequences of 
aerial combats with my favourite Tom Hardy 
as the ace of the skies. He’s the superhero here, 
he must do for the rest. In his fighter plane, he 
pursues Heinkels and Messerschmitts relent-
lessly, till he’s out of breath and fuel, and after-
wards, he touches down lightly on the beach 
to surrender. In fact, it’s a really tiring, claus-
trophobic production, also due to the record 
number of dramatic drowning scenes. At the 
same time, it’s spotless in its form and inven-
tive in intention: war is not a manly adventure 
on a paintball field; the enemy remains invisi-
ble – it’s just the terrible, ugly, slow death com-
ing from everywhere. Again, Nolan makes 
use of his tricks with time by complicating 
the narration structure and meticulously syn-
chronising three time frames: a week on the 
land, a day on the water, and an hour in the air. 
The idea is more sophisticated than the one in 
the ‘reversed’ Memento, equally crazy like the 
one in the mechanical ‘Inception’, and at the 
same time, despite chronological juggling, it 
doesn’t hamper perception. This is an ambi-
tious production as for the cucumber season, 
likely to become one of the favourites at the 
Academy Awards, at least in the Director and 
Editing categories. To me, the only flaw of the 
film lays in Hans Zimmer’s imposing score, 
which I’ve regarded for some time as a trick for 
the masses afraid of the philharmonic going 
beyond subscription mornings. As if all these 
drowned bodies weren’t enough, ‘Dunkirk’ 
also drowns in its music. 
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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.

K U L T U R A  /  C U L T U R E

Więce j  na anywhere . p l

REŻ. CHRISTOPHER NOLAN

 „DUNKIERKA”
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ZDJĘCIA foto&mohito

PRZEPIS NA 
LUKSUS

TEN APARTAMENT TO 
HISTORIA WIELKIEJ PRZYGODY. 
PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO, 
ŻE POZA PROJEKTEM 
WNĘTRZA MIESZKANIA 
ZAJĘŁAM SIĘ W NIM TEŻ 
TZW. INWESTORSTWEM 
ZASTĘPCZYM, CO OZNACZAŁO, 
ŻE ZAKRES MOICH 
OBOWIĄZKÓW BYŁ ZNACZNIE 
SZERSZY NIŻ ZAZWYCZAJ. NIE 
ZAJMUJĘ SIĘ TYM CZĘSTO, 
ALE W DNIU, W KTÓRYM SIĘ 
POZNALIŚMY WIEDZIAŁAM, 
ŻE INWESTOR BARDZO MI 
UFA I WARTO MU DOPOMÓC.

P R Z E P I S  N A  L U K S U S
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ie jest on na co dzień mieszkańcem 
Trójmiasta, więc rzeczywiście potrze-
bował takiej osoby jak ja. Do dzisiaj 

pamiętam odbieranie właściciela z lotniska 
i wspólny objazd po kilku najważniejszych 
sklepach Trójmiasta, aby dobrać wszystkie 
elementy układanki. To były męczące, ale 
owocne spotkania. Spędziliśmy wspólnie 
dużo czasu na ustaleniach, co zastosować we 
wnętrzu i jak to zdobyć.

LUCYNA 
KOŁODZIEJSKA
 
Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. Zawodowo 
architekt wnętrz i historyk sztuki, od 13 lat 
prowadzi autorską pracownię architektury 
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, 
które projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie. Prywatnie od podobnych 
kontrastów nie stroni.

Właściciel chciał, by wnętrze było bar-
dzo luksusowe, wręcz urządzone z przepy-
chem, z mnogością dodatków i wrażeniem, 
jakby panował tu pewien element barokowe-
go horror vacui. Jako że inwestor nie miesz-
kał na stałe w Trójmieście, wcale nie musia-
ła to być przestrzeń, w której odpoczywa się 
po codziennej gonitwie w zgiełku miasta. 
To raczej miejsce, w którym spędzamy luk-
susowy weekend nad morzem, możemy do 
niego wrócić nad ranem po wizycie w sopoc-
kich klubach i nadal czuć się jak w eleganc-
kim lokalu. 

Najwięcej czasu zajęło mi chyba znale-
zienie kamienia, którego użyłam w  holu 
i łazience. Właściciel poprosił o marmur 
lub wapień, ale nie chcieliśmy tym razem 
stosować często używanej barwy o nazwie 
bianco carrara. Zaczęły się więc poszuki-
wania alternatywy. Pamiętam telefony do 
kamieniołomu w Turcji, który miał wspa-
niały wapień w odcieniach szarości, ale nie 
mógł nam zapewnić wystarczającej liczby 
slabów, czyli płyt kamiennych, których 
potrzebowaliśmy do wyłożenia ścian ła-
zienki i posadzek. Byłam już trochę podła-
mana długimi poszukiwaniami ideału, gdy 
mój kamieniarz zadzwonił z  informacją, 
że w  składzie kamienia pod Gdańskiem 
pojawiła się szara carrara. Liczba slabów 
się zgadzała. Nie pozostało nam nic innego 

N
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poza zamówieniem kamienia, który dziś, w połącze-
niu z czernią i w otoczeniu stylizowanej ceramiki i ar-
matury, wygląda wprost rewelacyjnie.

Drzwi w mieszkaniu i zabudowy szaf powstały we-
dług mojego autorskiego projektu. Inwestor znalazł 
i własnoręcznie zakupił okucia do drzwi, w których – 
powiem szczerze – jestem zakochana. Przepiękny de-
tal i dbałość o jakość wykonania. Garderoba również 
była spełnieniem prośby właściciela. Wspomniał mi 
podczas jednej z wizyt, jak bardzo spodobała mu się 
tapicerowana garderoba, którą widział kiedyś w pra-
sie. Chciałam zaprojektować więc wnętrze, w którym 
półki i  szuflady obite będą aksamitem, a  narożniki 
szuflad będą miały stylizowane okucia.

Sypialnia w apartamencie jest trochę spokojniejsza 
niż jego pozostała część. Moim zamiarem było zaak-
centowanie wspaniałego widoku za oknem – malowni-
czych wzgórz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Życzeniem właściciela była z kolei możliwość ogląda-
nia telewizji. To zaowocowało nietypowym rozwiąza-
niem uchwytu do telewizora. Jest to obrotowy element 
z mechanizmem na pilota, odchylający ekran od ścia-
ny u wezgłowia łóżka w taki sposób, aby można go było 
oglądać na leżąco. Sprowadzaliśmy go bezpośrednio 
z  amerykańskiej firmy produkującej takie rozwiąza-

W Ł A Ś C IC I E L  C HC I A Ł , 
BY  W N Ę T R Z E  BY Ł O 
BA R DZ O  LU K S U S OW E , 
W R Ę C Z  U R Z Ą DZ O N E 
Z   PR Z E P YC H E M , 
Z   M NO G O Ś C I Ą 
D ODAT KÓW...

nia i nie do końca wiadomo było, jak należy go prawi-
dłowo zamontować. 

Do dzisiaj pamiętam telekonferencję, którą musie-
liśmy odbywać w porze amerykańskiej (a więc 7 godzin 
wstecz) - na łączach mój elektryk, inwestor, pan z USA 
i ja. Było trochę tłumaczenia, ale finalnie telewizor wisi, 
a uchwyt działa. Było więc o co walczyć. 
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RECIPE FOR LUXURY

That apartment is a story of great adventure. 
Chiefly because apart from the interior design 
I tackled also the so-called “substitute investment,” 
which meant that the scope of my duties was 
significantly wider than usual. I don’t engage 
myself in it very often, but from the moment we 
met I knew that the investor put great trust in me 
and it would be worth helping him.

Since he doesn’t live in Tricity on a daily 
basis, he really needed a person like me. 
I can still remember picking up the owner 
from the airport and our common excur-
sion to several most important shops in 
Tricity, so that we could select all elements 
of the puzzle. Those were tiring yet fruitful 
meetings. We spent a lot of time together 
on discussing what to use in the interiors 
and how to acquire it.

The owner wanted the interior to be 
very luxurious, sumptuous even, with pa-
noply of accessories and the impression 
of the baroque horror vacui. Since the 
investor didn’t live in Tricity on a perma-
nent basis, the apartment didn’t have to be 
used for resting after a whole day spent in 
the hustle and bustle of the city. Rather, it 
is a  place, in which we spend a  luxurious 
weekend by the sea; a  place to which we 

the owner’s wish. During one of his visits, 
he mentioned his good impression of an 
upholstered wardrobe he had once seen in 
a magazine. That’s why I wanted to design 
an interior in which shelves and drawers 
would be upholstered with velvet, whereas 
the corners of the drawers would have sty-
lized fittings.

The bedroom is a little bit more peaceful 
than the rest of the apartment. My objective 
was to emphasise the spectacular view from 
the window – the picturesque hills of Tricity 
Landscape Park. In turn, the owner wished 
to be able to watch television. It bore fruit in 
the shape of an unusual TV wall mount on 
the wall at the head of the bed. It’s a rotating 
element with a remotely controlled mecha-
nism that tilts the screen so that it can be 
watched in the lying position. We purchased 
it directly from an American company pro-
ducing such solutions, and we didn’t really 
know how to mount it in a proper way.

I can still remember the teleconference 
we held according to one of the American 
time zones (in other words, 7 hours behi-
nd our time) – the participants were my 
electrician, the investor, a man from the 
USA and me. There was much explaining 
involved, but in the end, the television 
was hung on the wall and the wall mount 
worked like magic. It was something worth 
fighting for!  
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can return early in the morning after a ni-
ghtlong tour of clubs in Sopot and still feel 
as if it was an elegant hotel.

What was probably most time-consu-
ming was finding the stone I applied in the 
hall and the bathroom. The owner asked for 
marble or limestone, but we didn’t want to 
resort to the commonly used colour variety 
called bianco carrara. Keeping this in mind, 
we began our search for an alternative. 
I remember my calls to a quarry in Turkey 
which did have exceptional grey-coloured li-
mestone, but couldn’t provide the sufficient 
number of slabs for us to be able to cover the 
walls in the bathroom and the floors. The 
long search for the ideal started to make me 
feel somewhat depressed, when suddenly 
my stonemason called with the information 
that grey carrara had appeared in a  sto-
ne storehouse near Gdańsk. The number 
of slabs was perfect too. The only thing left 
for us to do was to purchase the stone that 
today – combined with black elements and 
set against stylized earthenware and fittings 
– looks simply spectacular.

Doors in the apartment, wardrobes and 
bookcases came to life according to my 
original project. The investor found and 
bought fittings to the doors, with which – 
frankly speaking – I’m in love. Exquisite 
detail and superb workmanship. The dres-
sing room too was arranged according to 
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oświadczeni rekruterzy często podkre-
ślają, że atrakcyjnie urządzone i umeblo-
wane biuro jest znakomitym wabikiem 

dla wartościowych kandydatów, szukających 
przyjaznego miejsca na rozwijanie swojej karie-
ry. Pierwsze wrażenie, jakie przestrzeń biurowa 
wywiera na potencjalnym pracowniku pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej, w dużej mierze 
kształtuje jego opinię o organizacji.

W PRACY JAK W DOMU
Jeszcze kilkanaście lat temu hasło „biuro” nie 
budziło zbyt pozytywnych skojarzeń. Było to 
raczej miejsce, w którym trzeba było „wytrzy-

NOWY WYMIAR 

BIURA

PRACA. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, Z REGUŁY PO 8 
GODZIN DZIENNIE. DLA WIELU Z NAS JEST TO CZAS SPĘDZONY 
W JEDNYM MIEJSCU, CZĘSTO – W BIURZE. JAK SPRAWIĆ, 
BY PRZESTRZEŃ TA KOJARZYŁA SIĘ NAM POZYTYWNIE?

mać” do wyczekiwanego z zegarkiem w ręku 
końca pracy. Dziś realia wyglądają zupełnie 
inaczej. Biuro stało się ergonomiczną prze-
strzenią, w której już nie tylko pracujemy, lecz 
również bawimy się, zawieramy znajomości, 
rozwijamy swoje pasje, odprężamy się, zaspo-
kajamy swoje potrzeby, a nawet dbamy o śro-
dowisko naturalne. Słowem – jest miejscem, 
do którego wracamy z przyjemnością.

Służy temu wprowadzanie do biur specjal-
nych serii mebli, zaprojektowanych zgodnie 
z ideą customizacji, nakazującą dostosowa-
nie się poszczególnych obiektów do potrzeb 
miejsca i pracowników.

Przykład? Relaks kojarzy nam się głównie 
z wypoczynkiem w domowych warunkach, 
tymczasem podczas wykonywania służbo-
wych zadań również warto wygospodarować 
sobie czas na przerwę. Wrócimy po niej do 
swoich czynności z  większymi pokładami 
energii, zwłaszcza jeżeli w naszej firmie jest 
wygospodarowana strefa, w jakiej można się 
choć przez chwilę odprężyć.

W takim miejscu doskonale odnajdują się 
meble o charakterze wypoczynkowym, które 
coraz częściej upodabniają się do wariantów 
przeznaczonych do użytku domowego. Świad-
czy to o postępującej tendencji do familiaryza-
cji środowiska pracy, sprzyjającej kreowaniu 
przyjaznej, przytulnej atmosfery. Specjaliści 
zauważają bowiem jej pozytywny wpływ na 
wyniki osiągane przez pracowników.

KOMFORT = 
EFEKTYWNOŚĆ
Podczas badań przeprowadzonych przez Bri-
tish Council for Offices oraz Savills niemal 70 
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procent ankietowanych młodych ludzi wska-
zało przyjazny design i  wygospodarowane 
pokoje do relaksu w  miejscach pracy jako 
czynniki najbardziej przyczyniające się do 
wzrostu własnej efektywności. Liczy się każ-
dy szczegół – kolorystyka, dobór mebli i ro-
ślinności oraz dodatków.

Jedną z  pierwszych, pionierskich firm, 
które zapewniły zatrudnionym osobom ta-
kie warunki, było Google. Pracownicy tego 
koncernu mają do dyspozycji m.in. stołówkę 
z darmowymi posiłkami, ściankę wspinacz-
kową, siłownię, salę do skateboardingu, czy-
telnię, a nawet specjalne miejsca do drzemek 
czy pracy w pozycji leżącej.

Wyniki badań dowodzą, że praca w tak 
komfortowych warunkach może zwiększyć 
efektywność pracy o około 15 proc. Pracow-
nicy dzięki temu również silniej identyfikują 
się ze swoim pracodawcą i są bardziej lojalni. 
Strefy relaksu mają również inną bardzo waż-
ną rolę: przyczyniają się do integracji pracow-
ników i wzmocnienia więzi w zespole.

N O W Y  W Y M I A R  B I U R A

W ZGODZIE Z NATURĄ
Innym ciekawym trendem jest tzw. biophilic 
design. Biofilia w dosłownym jej tłumaczeniu 
oznacza „umiłowanie życia i form życia”. Za-
wiera się w niej skłonność do przebywania w ży-
wym otoczeniu. Wyniki raportu Global Rese-
arch into Biophilic Design, wskazują, że ludzie 
najchętniej wybierają takie właśnie miejsca do 
pracy. Najbardziej chcemy pracować przy na-
turalnym świetle, wśród żywej roślinności i po-
godnych barw oraz z widokiem na morze.

Projektanci i architekci zaczęli szukać roz-
wiązań, by miejsca pracy choć w małym stop-
niu zaspokajały potrzebę kontaktu człowie-
ka z przyrodą. Nie bez powodu coraz większą 

popularnością cieszą się organiczne formy, 
które mają być kojarzone ze spontanicznością 
i autentycznością.

Design powinien nie tylko nawiązywać 
do natury, ale też pobudzać zmysły i działać 
na wyobraźnię człowieka. Wyniki badania 
przeprowadzonego przez Human Spaces, 
pokazują, że aż 88 proc. badanych zauwa-
żyło pozytywny wpływ naturalnych ele-
mentów i wzorów w aranżacji pomieszczeń 
biurowych. Co więcej, 77 proc. tych samych 
badanych odczuło poprawę relacji pracow-
niczych. Sama obserwacja imitacji przyro-
dy ozdabiających ściany, wpłynęła bezpo-
średnio na obniżenie stresu i bólu. 

DE S IGN  P OW I N I E N  N I E 
T Y L KO  NAW I Ą Z Y WAĆ 
D O  NAT U RY,  A L E 
T E Ż  P OBU DZ AĆ 
Z M YS ŁY  I   DZ I A Ł AĆ 
NA  W YOB R A Ź N I Ę 
C Z Ł OW I E K A .

FABRYKA MEBLI 
BIUROWYCH MDD
e-mail: info@mdd.pl
tel: +48 (52) 389 44 00
www.mdd.pl
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ARANŻACJA SZYTA 
„NA MIARĘ”
Kierując się dostrzeżonymi przez specja-
listów wnioskami, firmy mogą udostępnić 
swojej załodze ekskluzywne i ergonomiczne 
rozwiązania. Najpierw jednak osoby odpo-
wiedzialne za aranżację przestrzeni biurowej 
muszą zdecydować, które warianty będą naj-
lepiej pasowały do indywidualnych potrzeb 
urządzanej strefy.

Możliwości jest wiele. Uznani producen-
ci zapewniają możliwość spersonalizowania 
wysokości oparcia, kolorów ramy oraz tka-
nin, co daje duże pole do kreacji. Wybierając 
poszczególne elementy, zmienia się nie tylko 
wygląd mebla, ale też jego funkcja. Świetnym 
przykładem jest kolekcja MESH produkcji Fa-
bryki Mebli Biurowych MDD. Wysokie opar-
cie z rozległymi bokami tworzy przytulne 
miejsce do odpoczynku, w  odizolowaniu 
od otoczenia. Niskie oparcie sprawdzi się 
natomiast w mniejszych pomieszczeniach, 
w których niewielka szerokość sofki idealnie 
spełnia wymagania funkcjonalne. Nie bez 

znaczenia dla wygody, ale i wizerunku firmy 
jest zastosowanie siedzisk wykonanych z naj-
wyższą dbałością o szczegóły.

Meble te powstały dzięki połączeniu rze-
miosła krawiectwa z precyzją technologii 
wielkoseryjnych. Sofom i fotelom często to-
warzyszą uzupełniające całość stoliki kawo-
we oraz pomocnicze. Dzięki kilku średnicom 
blatu, a także zróżnicowanym wysokościom, 
mogą być zestawiane w parach lub występo-
wać pojedynczo, co ułatwia funkcjonalne za-
gospodarowanie przestrzeni biura. 

ENGLISH 

NEW DIMENSION OF OFFICE

Work. From Monday to Friday, usually eight hours 
a day. Many of us always spend this time in the 
same place, not infrequently – in an office. What 
can we do to make this space evoke positive 
associations?

As experienced recruiters often underline, 
attractively arranged and furnished office is 
excellent bait for valuable candidates look-

ing for a friendly place conducive to pursu-
ing their careers. The first impression that 
the office space makes on a  potential em-
ployee during the job interview greatly in-
fluences their opinion about the company. 

AT WORK LIKE AT HOME
Several years ago, associations with the word 
“office” weren’t particularly positive. Office 
was perceived as a place in which you need-
ed to “endure” until the eagerly awaited end 
of the workday. Today, the reality is entirely 
different. Office has become an ergonomic 
space in which we not only work, but also 
have fun, forge new relationships, develop 
our passions, relax, satisfy our needs, and 
even take care of natural environment. In 
a word, it’s a place, to which we come back 
with pleasure.

It can be achieved through furnishing 
an office with a special series of furniture, 
designed in accordance with the idea of cus-
tomization that consists in adapting partic-
ular objects to individual needs of a  given 
place and employees.

Example? More often than not, we associ-
ate relax and recreation with resting at home, 
but it would be worthwhile to take a break 
during work too. After recharging our batter-
ies, we will return to our professional tasks 
with considerably more energy, especially if 
we can take advantage of a specifically desig-
nated relax zone at our office.

The perfect choice for a  place of this 
type is relaxation furniture which more and 
more often resembles furniture designed for 
home. The phenomenon is a telltale sign of 
the rising tendency to familiarize work envi-
ronment – a process that is conducive to cre-
ating a friendly and cosy atmosphere. Spe-
cialists, on the other hand, draw attention to 
its positive influence on the results achieved 
by employees.

COMFORT = EFFICIENCY
As the survey carried out by the British 
Council for Offices and Savills revealed, 
nearly 70% of young respondents indicat-
ed a friendly design and a relax zone as the 
most important features that contribute to 
increasing their efficiency at work. Every de-
tail counts – the colouring, the choice of fur-
niture, plants and accessories.

One of the first pioneer companies that 
provided such working conditions for its 
employees was Google. Among the facili-
ties that the company’s employees have at 
their disposal is a canteen with free meals, 
a climbing wall, a gym, a skateboard room, 
a reading room, as well as specially desig-
nated places for taking a nap or working in 
the lying position.

W YS OK I E  OPA RC I E 
Z   ROZ L E G ŁY M I  B OK A M I 

T WOR Z Y  PR Z Y T U L N E 
M I E J S C E  D O  ODP O C Z Y N K U, 

W   ODI Z OL OWA N I U 
OD  O T O C Z E N I A .
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The research shows that working in such a comfort-
able environment can increase work efficiency by about 
15%. Additionally, employees identify themselves with 
their employer to a considerably greater extent and are 
more loyal. Moreover, relax zones have yet another im-
portant role – they contribute to the integration of em-
ployees and strengthen team relationships.

IN HARMONY WITH NATURE
Another interesting trend is the so-called biophilic de-
sign. Biophila literally translates into “love for life and life 
forms.” It manifests itself in a predilection for spending 
time in natural environment. The Global Research into 
Biophilic Design indicates that workplaces of this type 
are chosen most willingly. Employees prefer to work by 
natural light, amongst vegetation and cheerful colours, as 
well as in a place with a view of the sea. 

Designers and architects have started to look for new 
solutions that would allow workplaces to satisfy the need 
of communing with nature at least to some extent. What 
enjoys growing popularity are organic forms, meant to be 
associated with spontaneity and authenticity.

Design should not only refer to nature, but also stimu-
late senses and excite imagination. The Human Spaces re-
port shows that as many as 88% of respondents observed 
a positive influence of natural elements and patters used 
in the arrangement of office spaces. Moreover, 77% of the 
same group of respondents noticed an improvement in 
their relationships with colleagues. The mere looking at 
walls with nature-related decorations had a direct influ-
ence on the reduction of stress and pain. 

ARRANGEMENT “MADE 
TO MEASURE” 
Taking specialists’ conclusions into account, compa-
nies can provide their employees with exclusive and er-
gonomic solutions. But first, people responsible for the 
office space arrangement have to decide what options 
will best meet individual needs of the place.

There are many options. Reputed producers offer 
the possibility to customise the height of the backrest, 
frame colours and fabrics, which gives a lot of creative 
space. By choosing particular elements, we can change 
not only the look of a given piece of furniture, but also 
its function. A great example is the MESH collection 
produced by Fabryka Mebli Biurowych MDD (Office 
Furniture MDD). A high backrest and wide sides cre-
ate a cosy place for relaxation, in isolation from the 
surroundings. A low backrest, on the other hand, will 
be perfect for less spacious offices, in which the small 
width of the sofa will fulfil the functional requirements. 
What is also important for both comfort and the image 
of a company are seats produced with the utmost care 
and attention to detail.

All those pieces of furniture were created through 
combining the tailoring craftsmanship with the preci-
sion of large series technologies. Sofas and armchairs 
are often accompanied by matching coffee tables and 
supplementary desks. Thanks to several diameters of 
the tabletop and varied heights, they can be put together 
in pairs or stand separately, which facilitates the func-
tional arrangement of the office space. 
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ie mogła kochać go bardziej. Bardziej oznaczało-
by tylko wypowiedzieć to na głos. Umówić się 
w tej klubokawiarni na rogu i wrzucić ich relację 

w ramy kolejnej jednostronnej miłości. Jąkać się przy 
tym, cedzić słowa. Bo w  słowniku nie ma określenia 
na tę miłość. „Kocham cię” jest tak banalne. „Kocham 
cię” wypowiadają bohaterowie jej książek, zbrzydło jej 
to wyznanie, jest pospolite jak pospolite są wszystkie 
miłosne historie. Tak więc nie powie mu, że go kocha. 
Do tego uczucia nie była potrzebna jego świadomość. 

Poczuła to podczas pierwszej rozmowy. Kochała go 
już wtedy, gdy podała mu rękę na przywitanie i cicho 
wypowiedziała swoje imię. Takie historie dzieją się tyl-
ko na wzgórzach Hollywood. Zwykli śmiertelnicy tego 
nie doświadczają. 

Wiem, to nie mogło się udać. Mamo, ile razy będziesz 
mi to powtarzać? Wiem, źle dobieram mężczyzn. Nie, 
nie umiem inaczej. I nie chcę zostać starą panną. Tak, to 
gorzej niż wyjść za mąż po trzydziestce.

Tylko że ona jest starą panną po trzydziestce, a to we-
dług jej matki najgorsza możliwa kombinacja. Wróżba 
staropanieństwa i nieumiejętność lokalizacji uczuć to 
były jej cechy charakteru, zapis w CV w rubryce „osią-
gnięcia”, znak szczególny w dowodzie osobistym. I pod-
czas gdy z tym pierwszym nieszczególnie walczyła, tego 
drugiego od wielu lat próbowała się pozbyć.

Zatem jej najnowszy dramat to kolejny błąd w logisty-
ce miłosnych manewrów. Zakochała się kolejny raz, kolej-
ny raz był ponownie silniejszy od poprzedniego. Kochała 
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Wymarzyła sobie, że zawodowo 

będzie słuchać muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, 

kolekcjonerka płyt, okularów i torebek. Od 
wielu lat związana z radiową Trójką.

go, to było pewne. Jej miłość rosła odwrotnie propor-
cjonalnie do szans na to, by on odwzajemnił jej uczu-
cie. Zresztą ta miłość skazana była na jednostronność.

Niektórym do miłości trzeba tak wiele. Powtarzających 
się spotkań, splecionych dłoni, spokoju, że on na pewno 
nie spotyka się z inną. Gdyby na tym to miało polegać, 
ona nadal nie wiedziałaby, co to znaczy kochać. Jej defi-
nicja miłości była skrajnie egoistyczna, nie obejmowała 
myślenia o drugiej osobie, ta była jednocześnie najważ-
niejszą i najbardziej pominiętą w tej grze postacią. Bo 
ona kochała nie kalkulując szans na odwzajemnienie. 
Przecież gdyby on nagle dziwnym trafem się w niej zako-
chał, ona nie pragnęłaby go ani mniej ani bardziej. Tylko 
finał byłby inny.

Zamieszkaliby razem i wkrótce pobrali? Mieliby 
piękne, zielonookie dzieci? Śmieszne. Taka miłość 
nie kończy się małżeństwem. Przed ołtarzem stają 
pary, których przyzwyczajenie do letniej temperatury 
związku pcha w kierunku stabilizacji podtrzymującej 
ten słaby płomień do końca ich marnego życia. Proza 
codzienności wykańcza każdą miłość. Przecież nie wy-
trzymałaby jego spadków nastrojów, które dziś najbar-
dziej w nim uwielbiała. Porozstawiane kubki po kawie 
doprowadzałyby ją do szaleństwa i agresji. Rodziny nie 
dogadałyby się w kwestii miejsca na przyjęcie wesel-
ne, ona musiałaby założyć idiotyczną białą sukienkę. 
Razem z tortem kroiłaby na kawałki także tę miłość, 
która opuściłaby ich wraz z ostatnim weselnym go-
ściem wychodzącym na chwiejnych nogach z bankietu 
na dwieście osób. Nie ma więc ślubu, związku, dzieci 
ani siły, by z tych wydarzeń w czasie przyszłym niedo-
konanym naprawdę się cieszyć.

Nie jestem kimś, kto tylko cię pokochał. Pokochałam 
i zaczęłam oczekiwać odwzajemnienia, a to wszystko 
zniszczyło. Patrzę teraz na ciebie i wiem, że jesteś każ-
dym pragnieniem szczęścia, które pojawiło się w mojej 
głowie do momentu naszego spotkania. Te wszystkie 
marzenia, zaklinania rzeczywistości i wyobrażenia, 
z którymi zasypiałam, złożyły się w jedno, kiedy pozna-
łam ciebie. A to runie, gdy przestaniesz o mnie myśleć. 
Bo tego, że tak się stanie, jestem pewna. Zaplanowałam, 
że odejdziesz, choć nie przewidziałam, że zostawisz 
mnie z takim uczuciem. Powiedz, jak przestać cię ko-
chać, może ta złota rada przyda się na kolejne rozczaro-
wania. Coś mi po tobie zostanie.

Zapełniając walizkę, obmyśla plan przetrwania.
Tak, mamo, żyję, już lepiej. Nie mogę rozmawiać, 

właśnie się pakuję. Przecież mówiłam ci, że wyjeżdżam. 

J E J M I Ł O Ś Ć RO S Ł A ODW RO T N I E 
PROP ORC JONA L N I E D O 
SZ A N S NA T O, BY ON 
ODWZ A J E M N I Ł J E J UCZ UC I E.

N I E Ś W I A D O M Y



Stan na dziś – beznadziejna miłość. Plan na jutro 
- miłość. Strategia na najbliższy miesiąc – obgryźć tę 
miłość do ości. Zostanie ość, a potem rozejdzie się 
to po kościach.

W tym samym czasie on nieświadomie zaczął za 
nią tęsknić. Podobno sierpień spędza na wybrzeżu, 
szuka inspiracji do nowej książki. Zatem zadzwoni do 
niej za miesiąc. 

ENGLISH 

UNAWARE

She couldn’t love him more. More would mean saying it 
out loud. Meeting in the café at the corner of the street 
and transforming their relationship into yet another 
one-sided love. And stuttering while saying it, slurring 
her words. Because no word in any dictionary could pos-
sibly describe this love. “I love you” is so cliché. “I love 
you” is what the protagonists of her novels say. She’s be-
come sick of this expression, it’s as trite and common-
place as all love stories. So she won’t tell him she loves 
him. This feeling doesn’t need his awareness.

She felt it during their first conversation. She fell 
in love even before she shook his hand and introduced 
herself in a small voice. Such stories happen only in 
Hollywood. Mere mortals never experience them.

“I know, it couldn’t possibly work out. Mom, just how 
many times are you going to say it? I know that I’m help-
less at choosing my men. No, I can’t do it any other way. 
No, I don’t want to become a spinster. Yes, becoming one 
would be even worse than getting married after thirty.”

Except that she IS a spinster AND in her thirties to 
boot, and this – according to her mother – is the worst 
possible combination. The looming threat of becom-
ing a spinster and the inability to properly invest her 
feelings were her leading traits, main achievements on 
her resume, distinguishing features in her ID card. And 
while she has never particularly fought with the former, 
the later is something she had tried to get rid of for years.

Her current romantic predicament is the effect of an-
other logistical error in love manoeuvres. She has fallen 
in love again, and this time even deeper than before. She 

loves him, that’s a given. The intensity of her love has al-
ways been reversely proportional to the chances of her 
feelings being reciprocated. Well, this love is doomed to 
be one-sided anyway.

Some people need so much in order to love. Frequent 
meetings, laced hands, the certainty that the other 
person doesn’t date anyone else. If it were to consist 
in just that, she still wouldn’t know what it means to 
love. Her definition of love is egoistic to the extreme; 
it doesn’t at all involve thinking about the other person 
who is both the most important and the most negligible 
pawn in this game. Because she loves without calcu-
lating her chances for being loved back. Because if by 
some strange turn of events he fell in love with her, she 
wouldn’t want him any less or any more. But it would all 
end differently though.

Would they move in together and get married? Would 
they have beautiful green-eyed children? Ridiculous. 
A love like this doesn’t result in marriage. Those who 
take vows are couples whose habituation to the luke-
warm temperature of their relationship pushes them 
towards stabilization that will help maintain this weak 
flame for the rest of their miserable lives. 

The everyday humdrum kills all love. Because she 
wouldn’t be able to put up with his mood swings that 
today she loves so dearly. Dirty cups scattered all over 
the place would drive her crazy and make her resort to 
violence. Their families wouldn’t be able to agree on 
where to organize the wedding party, and she would 
have to wear an idiotic white dress. She would cut both 
the cake and their love that would disappear together 
with the last guest staggering out of the wedding hall 
for 200 people. So there’s no wedding, no child and no 
strength to really enjoy those tales told in the Future 
Unreal Conditional.

“I am not someone who has merely fallen in love with 
you. I love you, but I’ve started to expect reciprocation, 
and it’s ruined everything. As I look at you now, I know 
that you’re every wish for happiness that I’ve made since 
we met. All those dreams, attempts to renounce reali-
ty and figments of imagination with which I go to sleep 
have merged into one when I met you. And it will all col-
lapse the moment you stop thinking about me. Because 
I’m sure you will, eventually. I planned for you to leave, 
although I didn’t expect that you would leave me with 
such a feeling. Tell me how to stop loving you, perhaps 
I will save this tip for my next letdowns. Tell me, and I’ll 
have something to remember you by.”

As she packs her suitcase, she thinks of a survival plan.
“Yes, mom, I’m up and about, I feel better now. I can’t 

talk right now, I’m packing my suitcase. But I told you 
I was leaving.”

Current state of affairs – hopeless love. Plan for to-
morrow – love. Strategy for the upcoming month – ex-
ploit this love until nothing is left. Nothing will be left 
and it will come to nothing.

Meanwhile, he starts to miss her subconsciously. He 
is said to be spending August by the seaside, looking for 
inspirations for his new book. He’ll call her in a month.

S T R AT E GI A  N A 
N A J B L I Ż S Z Y  M I E S I ĄC 

–  OB GRY Ź Ć  T Ę  M I Ł O Ś Ć 
D O  O Ś C I.  Z O S TA N I E 

O Ś Ć ,  A   P O T E M 
ROZ E J DZ I E  S I Ę  T O 

P O  KO Ś C I AC H.
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ZDJĘCIA Marcin Przybyła

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.
 

CORAZ 
BLIŻEJ

FERRY PORSCHE ZWYKŁ MAWIAĆ: „BUDUJEMY SAMOCHODY, KTÓRYCH 
NIKT NIE POTRZEBUJE, ALE KAŻDY CHCE JE MIEĆ”. OD JEGO ŚMIERCI 
MINĘŁO WIELE LAT, ZA TO NIEWIELE SIĘ ZMIENIŁO. PORSCHE 
TO NADAL PRAWDZIWA ARYSTOKRACJA WŚRÓD SAMOCHODÓW, 
A EMOCJE WOKÓŁ NICH NIE TOPNIEJĄ. DLATEGO TEŻ NADCIĄGA 
DOBRA NOWINA. ZWŁASZCZA DLA WIELBICIELI MODELU MACAN. 



 samochodami Porsche jest trochę 
tak, jak z  wycieczką do Las Vegas 
- choć raz w życiu każdy chce tam 

być. I mimo, że te pieniądze szczęścia nie 
dają, to jednak właśnie one najczęściej 
stanowią główną przeszkodę. One, a kon-
kretnie ich brak. Z Porsche jest podobnie. 
I model nie ma tu żadnego znaczenia. To 
drogie samochody. Od zawsze. Ale czy tak 
naprawdę musi być?  Salon Porsche Cen-
trum Sopot doszedł do wniosku, że ludzie 
jednak zasługują na wycieczkę do Las Ve-
gas. Ty również. Możesz zaparkować Por-
sche Macan w  swoim garażu bez trudu 
ani wyrzeczeń. Bo za 2350 zł netto mie-
sięcznie. Mniejszy brat potężnego Porsche 
Cayenne został powołany do życia w 2013 

Z
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roku. Szczuplejszy wcale jednak nie ozna-
cza gorszy. Dziś to jeden z najlepiej sprze-
dających się modeli. 

Mimo że to bardzo grzeczne Porsche, 
to wyglądem nadal nawiązuje do sporto-
wej tradycji. Kształtem nadwozia Macan 
uwodzi nie mniej skutecznie, niż George 
Clooney w serialu „Ostry dyżur”. Ciąg dal-
szy następuje po zajęciu miejsca za kierow-
nicą. Macan odznacza się wysoką kulturą 
od momentu uruchomienia poczynając, 
a na dotarciu do celu kończąc. Jeżeli zatem 
można mówić o wypoczynku za kierowni-
cą samochodu, to właśnie on i  tylko on. 
Niech jednak nikogo nie zmylą te niena-
ganne maniery. Samochód pokazuje swoje 
rogi po ustawieniu automatycznej skrzyni 
biegów w trybie Sport. To moment, w któ-
rym żarty idą na bok, a koncentracja osią-
ga najwyższy poziom. Czy coś jest w stanie 
go wtedy zatrzymać? Tylko i  wyłącznie 
doskonałe hamulce, dzięki którym samo-
chód wręcz zastyga w miejscu. Czytelna 
nawigacja zaplanuje dla nas całą trasę, 
a zaskakująco duży bagażnik zadowoli na-
wet Paris Hilton. Na tym jednak lista zalet 
się nie kończy. Układ kierowniczy rów-
nież zasługuje na gromkie brawa. Można 
odnieść wrażenie, że wystarczy jedynie 
pomyśleć o skręceniu kierownicy i to się 
staje. Czy Macan posiada jakieś wady? 
Szczerze przyznam, że ich odkrywanie 
przypomina szukanie igły w stogu siana – 
trzeba się mocno natrudzić, a sukces i tak 
nie jest gwarantowany. Cena? W aktualnej 
ofercie Porsche Centrum Sopot dostaniesz 
go za 2350zł netto miesięcznie, przy wpła-
cie własnej na poziomie 15% i umowie na 
48 miesięcy. Można pokusić się o stwier-
dzenie, że kluczyk od Porsche jeszcze ni-
gdy nie był tak blisko. 
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CLOSER AND CLOSER

Ferry Porsche used to say: ‘We produce cars that nobody needs, 
but everyone wants to have.’ He died many years ago, but little 
has changed since that time. Porsche is still the true aristocracy 
among cars, and emotions towards the brand haven’t subsided. 
Today, good news is coming, especially for Macan enthusiasts.

Porsche cars are a bit like a trip to Las Vegas – every-
one wants to be there at least once a lifetime. And even 
though money can’t buy happiness, it is usually the ma-
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jor obstacle. Lack of money, to be precise. It’s the same 
with Porsche. And it doesn’t matter which model you 
choose. These cars are expensive. They’ve always have 
been. But does it have to be like that? Porsche Centre So-
pot concluded that people deserve a trip to Las Vegas. In-
cluding you. You can park Porsche Macan in your garage 
with no effort or sacrifices. For PLN 2350 net per month. 
A smaller brother of grand Porsche Cayenne was born in 
2013. But slimmer doesn’t necessarily mean worse. To-
day, it’s one of the best-selling models. 

Even though it’s a very neat Porsche, its design still re-
fers to the brand’s sporty tradition. Macan seduces with 
its shape as strongly as George Clooney in ‘ER’ TV series. 
And it continues to do it when you get behind the wheel. 
Macan has impeccable manners from the moment you 
start the engine till the very end of the ride. So if you’re 
after relaxation behind the wheel, you’ll find it here and 
nowhere else. But don’t be misled by these manners. The 
car shows its wild side when you set an automatic trans-
mission in the Sport mode. This is the time to be serious 
and fully concentrated. Is there anything to stop it? Only 
the excellent brakes, which make the car practically 
freeze to the spot. The accurate navigation system will 
plan your whole journey, and the surprisingly large boot 
would please even Paris Hilton. But there is much more. 
Credit should also be given to the steering mechanism. 
You’ll have the impression that it’s enough to only think 
about turning the wheel to turn the car. Are there any 
drawbacks? I admit that finding any drawbacks here is 
like looking for a needle in a haystack – it’s not an easy 
task, and success isn’t guaranteed. The price? At present, 
Porsche Centre Sopot offers the vehicle for PLN 2 350 net 
per month if you pay a deposit of 15% and conclude a con-
tract for 48 months. One could go so far as to say that keys 
to a Porsche have never been so close. 





CZY JESTEŚ 
WYSTARCZAJĄCO 
ZDESPEROWANY?

 początek moich rozmów z osobami, które 
pragną wejść w zawodowy sport lub rozpo-
cząć kampanię olimpijską. Ludzkie marze-

nia powstają na skutek tego, co widzimy. Chcieliby-
śmy, żeby nam się to przytrafiło. Wyobrażamy sobie 
siebie na szczycie, w momencie sukcesu.

I nagle pojawia się rzeczywistość. Real life. To tak 
jak z górą lodową. To, o czym marzymy, wygląda pięk-
nie i wydaje nam się prostą ścieżką do upragnionego 
sukcesu. Ale to tylko wierzchołek widoczny ponad po-
wierzchnią oceanu. A co jest poniżej? Dziewięćdzie-
siąt procent naszej góry lodowej to pot, łzy, zmęczenie, 
wyczerpanie, wyrzeczenia, dyskomfort. Wszystko po-
mnożone przez tysiąc, może nawet dwa tysiące. Tego 
nie widać, więc się o tym nie myśli – do momentu, aż 
się tego nie doświadczy.
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MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Marzyciel i człowiek czynu – w końcu 
jedno z drugim się wiąże. Przeprowadził się 
z Warszawy do Trójmiasta. Tutaj odnalazł 
się jako biznesmen, inwestor i społecznik, 
prowadzi również szkolenia oraz wykłady. 
Zawsze ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. 
Podobno – pomimo choroby morskiej – 
szykuje się do rejsu dookoła świata.

Wspaniale jest gonić za marzeniami, robić to, co się 
kocha. Sukces można osiągnąć, ale to nie musi się wy-
darzyć. Nie zamierzam nikogo zniechęcać. Całe moje 
życie to wielka pogoń, wyznaczam sobie cele i pragnę 
je osiągać. Wiem więc, jakie to ciężkie. Wiem też, że 
należy bardzo chcieć, a przede wszystkim być zdespe-
rowanym, żeby sięgnąć wysoko.

Tak więc, drodzy Czytelnicy – desperacji życzę! 

ENGLISH 

ARE YOU DESPERATE ENOUGH?

I know you really want it. But are you desperate enough to 
make this dream come true? Are you ready to sell your vehi-
cle, all your property and live on the street to achieve it?

This is only the beginning of my conversations with 
people who want to take on professional sport or start 
an Olympic campaign. People see something and begin 
to dream of it. We would like that to happen to us. We 
imagine ourselves on the top, at the moment of success.

And suddenly, there’s a reality check. A real life. It’s 
like with an iceberg. What we dream of looks beauti-
ful and seems to be a simple path to a spectacular suc-
cess. But what we see is only a tip of an iceberg. What’s 
beneath? Ninety percent of the iceberg is sweat, tears, 
fatigue, exhaustion, sacrifices, discomfort. All that mul-
tiplied by one thousand or two. You can’t see it, so you 
don’t think about it – until you experience it yourself.

It’s great to follow your dreams and do what you 
love. You may achieve success, but this doesn’t have to 
be that way. I don’t want to discourage you. All my life 
is a pursuit of my dreams – I set my goals and I want to 
achieve them. So I know how hard it is. I also know that 
you really need to want it and, primarily, be desperate 
to reach higher.

My dear Readers, I wish you desperation then! 
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WIEM, ŻE BARDZO TEGO PRAGNIESZ. ALE CZY JESTEŚ ZDESPEROWANY 
NA TYLE MOCNO, ŻEBY SPEŁNIĆ TO MARZENIE? CZY JESTEŚ GOTÓW 
SPRZEDAĆ SWÓJ SAMOCHÓD, WSZYSTKIE DOBRA MATERIALNE 
I MIESZKAĆ POD GOŁYM NIEBEM, BY TO OSIĄGNĄĆ?
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JACK RUSSELL TERRIER TO RASA 
PSA, KTÓRĄ POKOCHAŁY MILIONY. 
WSZYSTKO ZA SPRAWĄ JEDNEJ ROLI 
W PAMIĘTNYM FILMIE „MASKA” Z 1994 
ROKU. OD TAMTEJ PORY ZWIERZAK 
SPRZEDAJE SIĘ NICZYM BOMBKI NA 
BOŻE NARODZENIE. NIECH WAS JEDNAK 
NIE ZWIEDZIE TEN SŁODKI WYGLĄD. 
TO NIE JEST PIES DLA KAŻDEGO. 
PODOBNIE JAK SAMOCHODY MINI.
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ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

MINI 
COOPER 
SEVEN 
NIE DLA KAŻDEGO…



anim jednak przejdziemy do sedna 
sprawy, ustalmy sobie jedno: nie ma 
na rynku piękniejszych samochodów. 

Patrząc na każdy bez wyjątku egzemplarz 
MINI, ciężko się oprzeć wrażeniu, że radość 
wypełnia go po same brzegi. Tu cieszy nawet 
najdrobniejszy szczegół. A to dlatego, że nad 

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże  piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk. 
Instagram to pole, na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.
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każdym z nich pochyliła się banda naprawdę 
zdolnych bestii. Oczywiście producent za-
dbał, aby nikt, ale to nikt nie oparł się magii 
MINI. Mamy tu zatem do wyboru takie kolory 
nadwozia, z jakimi można się spotkać jedynie 
otwierając paczkę Haribo. A to dopiero począ-
tek zabawy. Dalsza zaczyna się przy wyborze 
koloru dachu, bocznych lusterek oraz kół. 
Jednym słowem zanim ruszymy do salonu po 
swoje MINI, warto zarezerwować sobie kilka 
dni urlopu, bo nigdy nie wiadomo, ile potrwa 
podjęcie ostatecznej decyzji. Mi tym razem 
do testu przypadł MINI Cooper w limitowa-
nej wersji Seven. To pokłon złożony modelowi 
Austin Seven, od którego w 1959 roku zaczęła 
się produkcja MINI. Pierwsze wrażenie: nic no-
wego, zakochałam się od pierwszego spojrze-
nia. Uczucie nie topniało również po zajęciu 
miejsca za kierownicą; tu każdy detal wręcz 
uśmiecha się do kierowcy. Szybko się jednak 
przekonuję, że nie jest to samochód dla każ-
dego. Bo MINI Cooper ma to do siebie, że wyż-
szym osobom potrafi utrudnić życie. Mówiąc 
konkretniej; w środku jest po prostu ciasno. 
Przednia szybka jest wąska niczym w czołgu. 
Przypomina tą z BMW Z4, w którym zresztą 
jest dwa razy ciaśniej. Czuję się jak zamknięta 
w ślicznym pudełku po butach. Podświetlenie 
wnętrza można dowolnie konfigurować. In-
gerować możemy również w nastrój naszego 
MINI. Te są dwa: Sport oraz Green. Ich nazwy 
są tak jednoznaczne, że trudno się nie do-
myślić ich znaczenia. Jednak dla tych mniej 
wtajemniczonych: Sport to diabeł wcielony, 
a Green to ostoja spokoju. Za tym oczywiście 
kryje się zużycie paliwa, ale kiedy już urucho-
mi się silnik, jest to ostatnia rzecz, na którą się 
zwraca uwagę. A na co w pierwszej kolejności?

Zdecydowanie na zawieszenie. Twarde 
niczym Chuck Norris, doskonale trzyma 
całą konstrukcję, nawet na bardzo ostrych 
zakrętach. Producent obiecuje nam gokar-
tową frajdę z jazdy i przyznaję, że po raz ko-
lejny słowa dotrzymał. Uzupełnienie stanowi 
układ kierowniczy o sportowym zacięciu. To 

O C Z Y W I Ś C I E 
PRODUC E N T  Z A DBA Ł , 
A BY  N I KT,  A L E  T O 
N I KT  N I E  OPA R Ł 
S I Ę  M AGI I  M I N I.

oznacza, że kierownica pracuje dość opornie. 
Całe szczęście, bo układ kierowniczy jest bar-
dzo czuły i każdy, niezamierzony skręt może 
mieć swój finał w rowie. Kto jednak lubi po-
siłować się z samochodem, ten nie będzie za-
wiedziony. Pod malutką maską MINI Cooper 
skrywa benzynowy, turbodoładowany silnik 
TwinPower Turbo, generujący moc 136 KM 
oraz  220 Nm momentu obrotowego. To ozna-
cza, że MINI Cooper na co dzień jest prawdzi-
wym kozakiem, ale na autostradzie łapie już 
zadyszkę. Niezależnie od mocy, warto jednak 
przejechać się każdym nowym MINI, które 
jest wyposażone w automatyczną skrzynię 
biegów. Czujna niczym ninja, jest po prostu 
idealnym przykładem na to, jak budować 
przekładnię marzeń. Oczywiście możesz 
próbować ją zaskoczyć, ale gwarantuję Ci, że 
ona w każdej sytuacji doskonale wie, który 
ma wrzucić bieg. Oby MINI pilnie strzegło re-
cepty na swój mechanizm równie skutecznie, 
co Coca Cola. Bo to czysty cud techniki. Po 
kilku dniach spędzonych za jego kierownicą 
w końcu dowiaduję się, gdzie konkretnie znaj-
dują się nerki. Widzę też minimalny przyrost 
w bicepsie, bo układ kierowniczy nie dawał za 
wygraną. Nie, to nie jest samochód dla każde-
go. Również ze względu na cenę. Ale gdybym 
miała powtórzyć to doświadczenie, to nie za-
wahałabym się nawet przez moment. 

ENGLISH

MINI COOPER SEVEN – NOT FOR 
EVERYONE

Jack Russell Terrier is a dog breed loved by millions 
of people. And it’s all thanks to one role in ‘the Mask’, 
a well-known film of 1994. Since that time, the pet 
has sold like Christmas balls in winter. But don’t be 
misled by its cute appearance. It’s not a dog for 
everyone. Just like MINI cars.

Before I get to the point, let’s clarify one thing: 
there are no more beautiful cars available on 
the market. Looking at every MINI car, you 

Więce j  na anywhere . p l



can’t help but think that it's filled with joy 
and happiness in every smallest detail. It’s 
all because a team of really talented people 
have worked on them. Obviously, the manu-
facturer saw to that that nobody could resist 
the charm of MINI. And so we’re provided 
with a wide selection of body colours, which 
we can find only when opening a package of 
Haribo gummi candies. And that’s only the 
beginning. The next part is selecting the co-
lour of the roof, rear mirrors and wheels. In 
a word, before you head the showroom to buy 
your MINI, you should take a few days off, be-
cause you never know how much time you’ll 
need to make up your mind. I got to test MINI 
Cooper Seven limited edition. It’s a tribute 

to Austin Seven model from which the pro-
duction of MINI began in 1959. First impres-
sion: no surprise, I fall in love at first sight. 
The feeling doesn’t subside after I get behind 
the wheel; here, every detail seems to smile 
at the driver. But I soon realise that it’s not 
a car for everyone. MINI Cooper may make 
life of tall people harder. To be more precise, 
it’s just cramped. The windscreen is narrow 
like in a tank. It’s similar to the one in BMW 
Z4, which is twice as cramped by the way. 
I feel as if I was closed in a beautiful shoe box. 
Lighting may be configured randomly. We 
may also change the mood of our MINI. There 
are two of them now: Sport and Green. Their 
names are so clear that it’s easy to guess 
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their meaning. But for those who don’t know: 
Sport is a devil incarnate, whereas Green is 
an oasis of peace. This is obviously related 
to fuel consumption, but when you start the 
engine, that’s the last thing you think about. 
And what’s the first one?

Suspension, for sure. Hard like Chuck 
Norris, it perfectly keeps the whole struc-
ture even at really sharp turns. The manu-
facturer promises that you will enjoy this 
karting-like ride, and I admit that it has kept 
its promise. It’s complemented with a sport-
like steering mechanism, which means that 
the steering wheel is quite resistant. But it’s 
a good thing, as the steering mechanism is 
very sensitive and after every unintended 
turn you could end up in a ditch. But those 
who like to wrestle with a car won’t be dis-
appointed. The small MINI Cooper bonnet 
covers petrol TwinPower Turbo engine gen-
erating 136 hp output and 220 Nm torque. 
It means that MINI Cooper is a true badass 
on a daily basis, but it gets short of breath 
on a highway. Regardless of the output, you 
should try every new MINI equipped with 
an automatic transmission. Vigilant like 
a  ninja, it’s a  perfect example of a  dream 
transmission. Of course, you may try to sur-
prise it, but I can guarantee that it perfectly 
knows which gear to put in every situation. 
I hope MINI protects its recipe for the mech-
anism as carefully as Coca Cola does. It’s 
a  pure technological wonder. After a  few 
days behind its wheel, I finally get to know 
where exactly my kidneys are. I can also see 
a small biceps growth, as the steering mech-
anism doesn’t give up easily. No, it’s not a car 
for everyone. Also because of its price. But if 
I were to go through this experience again, 
I wouldn’t hesitate even for a while. 
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MOJA ŻONA URODZIŁA SIĘ W SZWECJI. I MA RÓŻNE SKANDYNAWSKIE 
PRZYZWYCZAJENIA. NA PRZYKŁAD CZYTA INSTRUKCJE. BO SKANDYNAWOWIE 
NAIWNIE WYCHODZĄ Z ZAŁOŻENIA, ŻE INSTRUKCJE WYMYŚLIŁ KTOŚ 
MĄDRY,  PO TO, ŻEBY BYŁO ŁATWIEJ COŚ ZŁOŻYĆ LUB URUCHOMIĆ. A JAK 
CZEGOŚ MIMO WSZYSTKO ZŁOŻYĆ NIE MOGĄ, TO ZAMIAST POKOMBINOWAĆ, 
JADĄ Z PŁACZEM DO SKLEPU I ŻĄDAJĄ ZWROTU. CIENIASY.

O POŻYTKU PŁYNĄCYM 
Z CZYTANIA INSTRUKCJI

 Polacy, wychodzimy z  zało-
żenia, że instrukcje wymyśla-
ją idioci, którzy się na niczym 

nie znają. I robią to tylko po to, żeby nas ogra-
niczać i irytować! Filozofia „Sam wiem lepiej, 
co ja debil jestem?” jest nad Wisłą niezwykle 
popularna. A jak półka z Ikei po złożeniu bez 
instrukcji przypomina taboret, to się ją ze 
szwagrem przytnie i będzie git! Kreatywność 
to nasza cecha narodowa.

Podobnie jest z nakazami i procedurami. 
Skandynawowie karnie ich przestrzegają. Na 
przykład na drogach. Jeżeli Szwedzki kierow-
ca, jadący nowiutkim trzylitrowym Volvo, zo-
baczy znak nakazu ograniczenia prędkości do 
30 km/h, to z taką prędkością będzie jechał. 
Szwedzki kierowca naiwnie  wychodzi z założe-
nia, że ograniczenie wprowadził jakiś urzędnik, 
który chciał zmniejszyć śmiertelność przecho-
dzących w tym miejscu jeży. No dramat.

Polski mistrz kierownicy znaków ograni-
czających prędkość nie zauważa, ponieważ 

RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 

My
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musi być maksymalnie skupiony na drodze. 
W końcu chodzi o bezpieczeństwo. Trzeba jak 
najszybciej wyprzedzić stanowiących zagroże-
nie „amatorów”, „cioty” i „debili, którym nie 
wiadomo kto dał prawo jazdy”. Dlatego filozofia 
„jeżdżę szybko, ale bezpiecznie” jest nad Wisłą 
również niezwykle popularna. A jak się jeżom 
nie podoba, niech wyjadą do Szwecji. 

Żeby oddać Skandynawom sprawiedli-
wość, ich przyzwyczajenia mają też swoje plusy. 

Może gdyby Polacy tak jak Szwedzi bra-
li instrukcje na serio, nie byłoby na przy-
kład problemu z dopalaczami. Bo dziecia-
ki w Polsce dopalacze kupują i nie czytają 
instrukcji.  A przecież na dopalaczach jest 
napisane wyraźnie: produkt kolekcjoner-
ski, nie do spożycia. Gdyby taki młody 
człowiek przeczytał instrukcję ze zrozu-
mieniem, to stwierdziłby: „Fajne, włożę so-
bie do klasera. Mam już serię z grzybami. 
Boże, jakie to szczęście że przez przypadek 
tego nie połknąłem”. 

Może też gdybyśmy serio traktowali in-
strukcje, nie próbowalibyśmy lądować we 
mgle i parę spraw byłoby prostszych.

A może byłoby bardziej nudno. Może było-
by w Polsce za dużo jeży. 

Nie wiadomo. 
Jedno jest pewne. Jak w  kraju czytają 

instrukcje to powstaje Ikea i Lego.  Jak oby-
watele preferują spontan, to światową marką 
jest Wyborowa.

Przypadek? Nie sądzę. 

ENGLISH

ON THE BENEFITS OF READING 
MANUALS

My wife was born in Sweden. And she has various 
Scandinavian habits. For example, she reads man-
uals. Because Scandinavians naively assume that 
manuals are written by someone clever in order to 
make it easier for them to put something togeth-
er or put a device into operation. And if they still 

can’t do it, instead of trying to solve the problem 
on their own, they go back to the shop and place 
a complaint. Losers.

On the other hand, we, Poles, assume that 
manuals are thought up by morons who don’t 
know their stuff. And they do it only to lim-
it our resourcefulness and annoy us! The 
philosophy “I know better, I ain’t no idiot” is 
extremely popular in Poland. And if the book-
case from IKEA you put together without us-
ing the manual resembles a stool, you just 
ask your brother-in-law to come over, cut it 
down to size, and that’s it. Everyone’s happy. 
Creativity is our national feature. 

It’s the same with rules and procedures. 
Scandinavians humbly follow them to the 
letter. Take roads, for example. If a Swedish 
driver behind the wheel of a shiny new 3-litre 
Volvo sees a 30 km/h speed limit sign, they 
will slow down and drive exactly at 30 km/h. 
Because a  Swedish driver naively assumes 
that said limit has been introduced by some 
good soul in order to decrease the mortality 
rate of hedgehogs that cross the street in that 
particular place. Please. Just please.

Your typical Polish rally driver doesn’t 
even take notice of speed limit signs, since 
they have to focus on the road. After all, 
safety is no laughing matter. You need to 
quickly overtake all the dangerous “ama-
teurs,” “morons” and “idiots who should 
have never gotten their driving licenses.” So 
the philosophy of “driving fast but safe” is 
very popular in Poland as well. And if hedge-
hogs take issues with it, they can all move to 
Sweden for all I care.

To do justice to Scandinavians, their hab-
its have their good sides as well. 

If Poles took manuals seriously just like 
Swedes do, there wouldn’t be a  problem 
with all those strange self-made intoxicants. 
Because kids in Poland buy them and don’t 
read how to use them. And the label reads, 
“a collector’s item, not for consumption.” If 
young people read it, they would conclude, 
“Yay, how awesome is that, I’ll put it into my 
herbarium. I  already have a  collection of 
mushrooms. Geez, I’m glad I didn’t acciden-
tally swallow it!”

And maybe if we took manuals seriously, 
we wouldn’t try to touch down in fog, and sev-
eral things would be easier.

Or maybe it would be more boring. Maybe 
Poland would be infested with hedgehogs.
You never know.

One thing is certain. If citizens of a given 
country read manuals, it results in IKEA and 
Lego. And if citizens prefer spontaneity, the 
leading product is vodka.

Coincidence? I don’t think so. ZD
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TRZY MIASTA, TRZY HISTORIE
Gdańsk, Sopot i Gdynia, choć położone blisko siebie, 
różnią się pod wieloma względami, a przy tym doskona-
le się uzupełniają. Każde z nich przyciąga oryginalny-
mi atrakcjami, ma swój wyjątkowy klimat i historię. To 
urozmaicenie sprawia, że w Trójmieście po prostu nie 
można się nudzić. W trakcie poznawania miast warto 
zwrócić uwagę na ich odmienną architekturę i styl.

Wizytę w Gdańsku najlepiej rozpocząć od wejścia na 
Górę Gradową, gdzie znajduje się najlepszy punkt wido-
kowy w Śródmieściu. Roztacza się z niego panorama na 
ponad tysiącletni Gdańsk. Możemy dostrzec zarówno 
zabytkowe Stare Miasto z charakterystyczną, gotycką 
wieżą Kościoła Mariackiego, jak i nowoczesną, bizneso-
wą część Trójmiasta. Wieczorem warto przejść się nad 
Motławę, by na własne oczy zobaczyć rozświetlone mia-
sto odbijające się w wodach rzeki oraz urokliwe kawiar-
nie i restauracje w pobliżu. 
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TRÓJMIASTO PRZYCIĄGA JAK MAGNES, NIE TYLKO W SEZONIE. 
GDAŃSK, SOPOT I GDYNIA TO WYMARZONE DESTYNACJE 
ZARÓWNO DLA TURYSTÓW JAK I OSÓB POSZUKUJĄCYCH TZW. 
SECOND HOME NAD MORZEM – PRYWATNEJ OAZY, W KTÓREJ 
BĘDĄ MOGLI ODPOCZĄĆ I BEZTROSKO CZERPAĆ RADOŚĆ 
Z ŻYCIA. A TRÓJMIASTO OFERUJE DO TEGO IDEALNE WARUNKI.

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

TRÓJMIASTO  
TU ŻYJE SIĘ LEPIEJ

I N W E S T O R  /  I N V E S T O R

BOTANICA JELITKOWO, GDAŃSK, UL. BURSZTYNOWA
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Z TEATRU NA KONCERT
Trójmiasto to tętniąca życiem aglomeracja 
z niezwykle rozbudowaną bazą kulturalną 
i rozrywkową. Miłośnicy sztuki scenicznej 
powinni koniecznie odwiedzić słynny Teatr 
Szekspirowski w Gdańsku z otwieranym da-
chem, nawiązującym do tradycji sceny elż-
bietańskiej. A skoro o scenie mowa, to nie 
wolno zapomnieć o  największym w  kraju 
Teatrze Muzycznym w Gdyni, słynnym z mu-
sicali, na które niełatwo zdobyć bilety. Melo-
mani z pewnością docenią ofertę Opery Bał-
tyckiej i Filharmonii w Gdańsku oraz prężnie 
działających klubów muzycznych – od legen-
darnego Blues Clubu w Gdyni po industrialny 
B90 w Gdańsku. Trójmiasto oferuje także sze-
roki wybór restauracji (znajdziemy tu kuchnie 
z całego świata), jak i klubów, z których najbar-
dziej znane znajdują się oczywiście na sopoc-
kim „Monciaku”.

Mieszkanie w Trójmieście to dobre rozwią-
zanie dla tych, którzy cenią wyjątkowość nad-
morskiej aglomeracji i chcą spędzać tu więcej 

czasu. Warto poznać bliżej unikalne trzy mia-
sta, poczuć ich klimat i dopasować dla siebie, 
wybierając mieszkanie, w miejscu spełniają-
cym marzenia. 

ENGLISH 

TRICITY – A BETTER PLACE TO LIVE

Tricity attracts visitors not only in high season. 
Gdańsk, Sopot and Gdynia are perfect destinations 
both for tourists and those looking for a so-called 
second home by the sea – a private oasis, where 
they may relax and enjoy themselves. They will 
find it all in Tricity.

THREE CITIES, THREE 
STORIES
Gdańsk, Sopot and Gdynia, though locat-
ed near to each other, are quite different in 
many respects; still, they complement each 
other perfectly. Each of them boasts origi-
nal attractions, and each has its own unique 

M I E S Z K A N I E  W   T RÓJ M I E Ś C I E 
T O  D OB R E  ROZ W I Ą Z A N I E 
DL A  WS Z YS T K IC H ,  KT ÓR Z Y 
D O C E N I A JĄ  W YJĄT KOWO Ś Ć 
N A DMOR S K I E J  AGL OM E R AC J I...

Będąc w  Sopocie, trzeba koniecznie 
zejść na chwilę ze słynnego deptaku Boha-
terów Monte Casino, by przejść się bocz-
nymi uliczkami, gdzie napotkamy prze-
piękne, stare wille w  letniskowym stylu, 
typowe dla kurortu i  uzdrowiska. Cha-
rakterystycznym elementem są drewnia-
ne werandy, pełniące funkcję letnich salo-
nów, miejsca wspólnych posiłków i spotkań 
towarzyskich. 

Gdynia to z kolei jedno z najmłodszych 
polskich miast i perełka modernizmu. Es-
tetyczne, jasne budynki na tle zieleni i duże 
przestrzenie, które pozwalają poczuć nad-
morską bryzę to w dużym skrócie przepis 
na miasto, w którym żyje się przyjemnie. 
W  sercu Gdyni powstaje obecnie nowo-
czesny kompleks Portova, czyli eleganc-
kie osiedle Invest Komfort nawiązujące 
architekturą właśnie do korzeni moderni-
stycznych. Z okien najwyższych pięter roz-
pościerać się będą zapierające dech w pier-
siach widoki na miasto i Zatokę Gdańską. 
Za projekt odpowiedzialny jest ceniony 
arch. Jacek Droszcz, autor m.in. bryły Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

CODZIENNIE NAD MORZEM
Wielką zaletą Trójmiasta jest położenie nad 
morzem. Zatokę Gdańską możemy podzi-
wiać z plaży lub przechadzając się po słyn-
nym sopockim molo, o którym mówi się, że 
przedłuża Polskę o  500 metrów. Jeśli tak, 
to należy koniecznie dodać długość dwóch 
kolejnych „przedłużeń”: mola w gdańskim 
Brzeźnie oraz w  Orłowie. To malownicza 
dzielnica Gdyni, wpisana w  pejzaż klifu, 
z  urzekającą plażą. Zaledwie 5 minut od 
orłowskiego mola znajduje się Nowe Orło-
wo, prestiżowe, wielokrotnie nagradzane 
osiedle willowe. Magiczna lokalizacja w ma-
riażu z  elegancką estetyką pobiły rekor-
dy popularności, zyskując renomę jednego 
z najbardziej pożądanych miejsc do miesz-
kania w Trójmieście. Obecnie powstaje VII 
etap tego osiedla.

Równie wymownym przykładem na to, 
jak potrafi działać magia lokalizacji, jest 
Botanica Jelitkowo. Jej budowa rozpoczę-
ła się w tym roku, a inspiracją dla projek-
tantów była licząca ok. 100 lat idea miast 
– ogrodów. Projekt zakłada powstanie 
kompleksu dwupiętrowych willi z udogod-
nieniami takimi jak kort tenisowy, boisko 
wielofunkcyjne, salon fitness z  saunami 
oraz zewnętrzna siłownia i strefa relaksu. 
Inwestycja będzie położona w sąsiedztwie 
zbiornika wodnego, pośród imponującej, 
zielonej przestrzeni zaprojektowanej przez 
najlepszych architektów krajobrazu, zaled-
wie 400 metrów od plaży.
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atmosphere and history. Thanks to such 
a variety, you’ll never get bored in Tricity. 
While exploring the cities, pay attention to 
their different architecture and styles.

Begin your visit in Gdańsk with climb-
ing Góra Gradowa, a  hill that is the best 
viewpoint in the Main Town, overlooking 
the whole city, including the historical Old 
Town with the characteristic Gothic tower 
of the St. Mary’s Church and the modern, 
business part of Tricity. In the evening, go 
for a walk along the Motława river to see the 
city illuminated at night, reflected in the wa-
ter, as well as cosy cafés and restaurants.

In Sopot, leave the famous main street 
Bohaterów Monte Cassino and take a walk 
along side streets, where you’ll find beau-
tiful, old villas typical of the summer and 
health resort. The villas feature wooden ve-
randas, serving as summer salons – places 
for meals and meetings.

Gdynia is one of the youngest Polish 
cities and a pearl of modernism. Beautiful, 
light buildings against green background 
and vast spaces that allow you to feel the sea 
breeze create the welcoming atmosphere 
of the city. Modern Portova complex is cur-
rently under construction in the heart of 
Gdynia. It’s an elegant Invest Comfort hous-
ing estate, whose architecture refers to the 
modernist roots. Top-floor windows enjoy 
spectacular views of the city and the Gdańsk 

Bay. The project is managed by a renowned 
architect, Jacek Droszcz, who has designed, 
among others, the building of the Museum 
of the Second World War in Gdańsk.

EVERY DAY BY THE SEA
One of the greatest advantages of Tricity 
is its seaside location. You may admire the 
Gdańsk Bay from the beach or while walking 
along the famous Sopot pier, which is said to 
extend Poland by 500 metres. If it is so, you 
can’t forget about two other ‘extensions’: the 
pier in Gdańsk Brzeźno and in Orłowo – a pic-
turesque district in Gdynia, boasting the cliff 
and a magnificent beach. Five minutes of the 
pier in Orłowo, there’s Nowe Orłowo – a pres-
tigious, prize-winning villa estate. Its magical 
location combined with its elegant design 
have broken records of popularity, and the 
estate has become one of the most desired liv-
ing spots in Tricity. The seventh stage of the 
estate is currently under construction.

Another example of the importance of 
location is Botanica Jelitkowo, whose con-
struction has begun this year. Its designers 
were inspired by an idea of cities-gardens, 
which emerged almost 100 years ago. The 
investment covers construction of a com-
plex of two-storey villas, featuring such fa-
cilities as a tennis court, a multi-functional 
sports terrain, a  fitness club with saunas, 
an outdoor gym and a relaxation zone. The 

investment will be located near a water res-
ervoir, among spectacular green spaces 
designed by the best landscape architects, 
only 400 metres of the beach.

FROM THE THEATRE TO 
A CONCERT
Tricity is a teeming metropolitan area with 
plenty of cultural and entertainment spots. 
Those who are after stage art can’t pass up 
the famous Gdańsk Shakespeare Theatre 
with an open roof, referring to the tradition 
of the Elizabethan stage. And as far as stage 
is concerned, don’t forget about the Music 
Theatre in Gdynia, the largest music theatre 
in Poland, renowned for musicals, which are 
usually sold out. Music lovers will surely ap-
preciate the offer of the Baltic Opera and the 
Philharmonic in Gdańsk as well as vibrant 
music clubs – ranging from legendary Blues 
Club in Gdynia to industrial B90 in Gdańsk. 
Tricity also offers a vast array of restaurants 
(serving dishes from all over the world) and 
clubs – the most famous ones are located in 
‘Monciak’ in Sopot.

An apartment in Tricity is a good option 
for those who enjoy the unique character of 
the seaside metropolis and want to spend 
more time here. Choose an apartment in 
a  place where dreams come true and ex-
plore the three unique cities, enjoying their 
atmosphere and history.  
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ZANIM WSZYSCY 
ZACZNĄ GRAĆ

 Okęciu piłkarze Sheriffa mają 
nietęgie miny. Myślę: ”O! Zebrali 
baty”. Po czym sprawdzam wy-

nik: 1:1, na Łazienkowskiej. W takim razie skąd 
owe nietęgie miny? Ano stąd, że polskie kluby 
nadal w europejskich pucharach są słabeusza-
mi. Remisując nie ma się z czego cieszyć. 

Gra mistrza Polski w poprzednim sezo-
nie Ligi Mistrzów była, jak się okazało, tylko 
przerwą w  miernocie, epizodem niewiele 
znaczącym dla europejskiej piłki. Zupełnie 
niepotrzebnie i bezpodstawnie mamy mocar-
stwowe zapędy. Podstawy do optymizmu daje 
nam tylko reprezentacja (choć też nie wia-
domo jak długo). Przy obecnych wynikach 
„Narodowej” występy drużyn klubowych iry-
tują jeszcze bardziej niż do tej pory. Bo kiedy 
wszyscy „dawali ciała”, lipcowe klęski na eu-
ropejskich boiskach nie bolały aż tak bardzo. 
Odzwierciedlały poziom polskiej piłki. Teraz 
odzwierciedlają tylko poziom ekstraklasy. 

W jednym z poprzednich felietonów pi-
sałem o  pięknie opakowanej ekstraklasie. 
Latem, od lat już widać jak to opakowanie 

jest niewspółmierne do klasy. I jak niewspół-
mierne do umiejętności jest traktowanie 
klubów, piłkarzy i całego tego zjawiska zwa-
nego polskim piłkarstwem. Zjawiska, które 
gloryfikuje piłkarzy, nie bacząc na to, co sobą 
reprezentują. Zjawiska, które zapewnia nam 
wszechobecność, gdziekolwiek nie spojrzeć, 
średniej maści kopaczy, często zmanierowa-
nych i znudzonych zwykłymi „śmiertelnika-
mi”, obrażających się na kibiców i dziennika-
rzy za, choćby najbardziej delikatną, krytykę.

Tak, wiem – to niesprawiedliwa ocena, 
bo uogólniająca. Ale nawet jeśli dotyczy np. 
30 proc. zawodników, to jest to i tak o wiele 
za dużo wobec wyników, jakie są nam za-
pewniane w każde wakacje w europejskich 
pucharach.  

Żegnamy się z pucharami na długo przed 
realnym rozpoczęciem rywalizacji. Ale zaraz 
potem widzimy tych bohaterów w wywiadach 
prasowych i telewizyjnych wygłaszających 
mądrości w  stylu: „Musimy się podnieść”, 
„Ważny jest najbliższy mecz i trzy punkty”, 
„Gramy na gorącym terenie”. No rewelacja. 
No i w pierwszej kolejce ekstraklasy po tych 
„wydarzeniach” okazuje się, że mamy na pol-
skich boiskach niezwykłe emocje. Wierzyć 
się w to nie chce. Opakowanie. 

ENGLISH

BEFORE EVERYONE STARTS TO PLAY

Friday morning. I’m at the airport. As I pull my 
suitcases behind me, I notice a group of young 
men, somewhat characteristically clad and 
moving in a characteristic manner. My first guess 
hits the bull’s-eye – they’re football players. 
A moment later, I catch a glimpse of the name 
embossed on the back of their T-shirts - Sheriff 
Tyraspol. Eureka! I come back from my holidays, 

Na
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.
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PIĄTEK RANO. JESTEM NA LOTNISKU. CIĄGNĄC ZA SOBĄ WALIZKI, 
WIDZĘ GRUPĘ MŁODYCH MĘŻCZYZN, DOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNIE 
UBRANYCH I PORUSZAJĄCYCH SIĘ. PIERWSZA MYŚL JEST STRZAŁEM 
W „DYCHĘ” – PIŁKARZE. NA ICH PLECACH CHWILĘ PÓŹNIEJ 
DOSTRZEGAM NAPIS: SHERIFF TYRASPOL. OLŚNIENIE! WRACAM 
Z WAKACJI, NA KTÓRYCH TRZYMAM SIĘ Z DALEKA OD BIEŻĄCYCH 
WYDARZEŃ. DOCIERA DO MNIE JEDNAK, ŻE POPRZEDNIEGO 
WIECZORU Z MOŁDAWSKĄ DRUŻYNĄ GRAŁA LEGIA WARSZAWA.

during which I always try to cut myself off from 
current affairs. But I realize that last night, there 
was a match between Legia Warszawa and 
a team from Moldova.

At Okęcie, all Sheriff players have gloomy 
expressions. I think, “Uh-oh, they must have 
lost, and big time to boot.” Then I check the 
results. They tied one to one. So why the 
gloomy expressions? Well, it’s because when 
it comes to the UEFA Europa League, Polish 
clubs are still weaklings. So a tie is nothing to 
be happy about.

As it turned out, the performance of the 
Polish champion in the last season’s Cham-
pions League was only a short break from the 
usual mediocrity, an almost meaningless ep-
isode for European football. We have down-
right unnecessary and groundless aspirations 
to become the world’s superpower. Today, the 
only source of optimism is our national repre-
sentation (although who knows for how long). 
And compared to the current results of our 
national team, the performance of our club 
teams is even more irritating. Because when 
everyone kept messing things up, the crush-
ing defeats at European football grounds in 
July didn’t hurt that much. They just reflect-
ed the overall level of Polish football. Now, the 
only thing they reflect is the skill of the Ek-
straklasa, our top football league. 

In one of my previous columns, I wrote 
about the beautifully “wrapped” Ekstraklasa. 
For the past several years, each summer has 
shown how inadequate this wrapping is to the 
class. And how inadequate the ability level is 
to the treatment of clubs, football players and 
this whole phenomenon collectively known 
as “Polish football.” A phenomenon that glori-
fies players irrespective of their skills. A phe-
nomenon that provides us with ubiquitous 
crowds of mediocre ball-kickers, often bored 
with ordinary mortals and condescending, 
taking offence at the subtlest critical remark 
made by their fans or sports reporters.

Yes, I know – it’s a biased and generalizing 
opinion. But even if it applies to, say, 30% of 
players, it is still far too much, judging from 
the results we are regaled with every summer 
during the UEFA Europa League.

We kiss the Europa League goodbye 
long before the competition starts for real. 
But shortly afterwards, we can see all those 
heroes in press and TV interviews, making 
clever remarks that “We have to bounce 
back,” or that “What is most important is 
the next match and three points.” Well, isn’t 
that awesome. And in the first round of the 
Ekstraklasa after those “events,” it turns out 
that our Polish football grounds are brim-
ming with excitement and extraordinary 
emotions. Unbelievable. Wrapping. 
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ARGON 
DO USŁUG

ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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owoczesne budynki biurowe oferują 
dzisiaj znacznie więcej niż tylko prze-
strzeń do pracy. Usługi towarzyszące 

stają się istotnym elementem oferty dewelope-
rów, która odpowiadać ma na podstawowe po-
trzeby codziennego życia pracowników, a cza-
sami kreować też ich aktywność w wolnym 
czasie. Ciekawym przykładem jest Argon, 
trzeci etap kompleksu biznesowego Alchemia 
w Gdańsku. Na parterze budynku, na łącznej 
powierzchni blisko 1700 mkw. funkcjonować 
będzie 11 różnych podmiotów usługowo-han-
dlowych, w tym aż 9 gastronomicznych, zde-
cydowanie zwiększając kulinarną ofertę do-
stępną w kompleksie i jego okolicy. 

DUŻY WYBÓR
- W budynku Argon funkcjonować będzie 
11 różnych podmiotów, zarówno popular-
ne marki, jak i autorskie koncepty, przede 
wszystkim gastronomiczne, ponadto punkt 

N handlowy i placówka banku – mówi Mar-
cin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji 
w firmie Torus.

W budynku znajdziemy punkty popular-
nych w Polsce sieci, jak kawiarnia Starbucks, 
piekarnio-kawiarnia Gorąco Polecam Nowa-
kowski, czy restauracja Subway. Nie zabrak-
nie też nowych marek. Wielbiciele sushi będą 
się mogli spotykać w Sugoi Sushi, a konese-
rzy win odkrywać smaki w Alchemii Wina. 
Uwagę fanów włoskich przysmaków zwróci 
z pewnością Pizza Pasta&Basta. Rozwinię-
ciem gastronomicznej oferty Argonu będzie 
ENJOY food&life, nowy punkt na mapie zdro-
wego żywienia w Trójmieście. W ofercie będą 
m.in. śniadania z wypiekami robionymi na 
miejscu, soki wyciskane metodą cold press 
i posiłki lunchowe – sycące zupy, pyszne sała-
ty oraz ciepłe michy z kombinacją kasz i wa-
rzyw. Będzie też można zamówić tam zbilan-
sowane posiłki na cały dzień. 

- Inspiracją do stworzenia tego miejsca 
były holenderska sieć zupiarni oraz odkryty 
w Kalifornii bar sałatkowy – mówi Ewelina 
Sasin, która stworzyła i rozwija koncept EN-
JOY food&life. - Na bazie podróży po świecie 
powstał pomysł na lokal, w którym będzie 
można zjeść zdrowo, smacznie i w oparciu 
o lokalne produkty. Jedzenie jest naszym 
paliwem, chcemy zapewniać energię w naj-
lepszej postaci, ale też zdrowie i świetne 
samopoczucie.

Do tego grona dołączą niebawem jeszcze 
dwie marki gastronomiczne. Dopełnieniem 
oferty będzie placówka sieci sklepów Żabka 
oraz oddział banku ING. Różnorodne lokale 
kreować mają życie pasażu (między III i pla-
nowanym IV etapem Alchemii), w którym 
znajdą się też elementy małej architektury. 
Pierwsze punkty otwarte zostaną już we 
wrześniu, bezpośrednio po uzyskaniu po-
zwolenia na użytkowanie budynku.

TEKST Marcin Uske



A R G O N  D O  U S Ł U G

W   BU DY N K U  A RG O N 
F U N KC JO NOWAĆ  B Ę DZ I E 
11  RÓŻ N YC H  P ODM IO T ÓW, 
Z A RÓW NO  P OPU L A R N E 
M A R K I ,  JA K  I   AU T OR S K I E 
KO NC E P T Y...

w Trójmieście, ogólnodostępne centrum rekre-
acyjno-sportowe z kompleksem basenów z sau-
nami (Aquastacja), siłownią i klubem fitness 
(Tiger GYM) oraz halą sportowa (Sportstacja). 
Obiekty te cieszą się ogromną popularnością, 
zarówno wśród firm i ich pracowników, jak 
i mieszkańców Trójmiasta. Ponadto powstały 
też kawiarnia oraz dwupoziomowe bistro peł-
niące w ciągu dnia funkcję kantyny. W ramach 
II etapu Alchemii otwarto natomiast salon fry-
zjersko-kosmetyczny (Atelier de Beaute) oraz 
kawiarnię (City Cafe). Argon, trzeci etap Alche-
mii jest najbardziej prestiżowo ulokowanym 
budynkiem kompleksu, przy skrzyżowaniu 
al. Grunwaldzkiej (głównej arterii Trójmia-
sta) z ul. Kołobrzeską. Posiada 14 kondygnacji 
nadziemnych i kształt litery H, a jego łączna po-
wierzchnia do wynajęcia (GLA) to blisko 39 tys. 
mkw., przy powierzchni typowej kondygnacji 
biurowej aż 3 tys. mkw. 

ENGLISH

ARGON AT YOUR SERVICE

Nowadays, modern office buildings offer 
much more than only workspace. Addition-
al services become an important aspect of 
developers’ offer, which is expected to meet 
basic needs of everyday life of employees and 
arrange their leisure time activities. An inter-
esting example of this is Argon, the third stage 
of business complex Alchemia investment in 
Gdańsk. On the ground floor, on the total sur-
face of about 1 700 square metres, there will be 
11 various service and trading entities, includ-
ing up to nine food spots, which will consid-
erably increase the culinary offer available in 
the complex and in its vicinity. 

WIDE CHOICE
‘The Argon building will house 11 various enti-
ties, including popular brands and author con-
cepts, primarily food spots, a retail outlet and 
a bank,’ says Marcin Piątkowski, Commercial-
isation Director in Torus.

KOMPLEMENTARNOŚĆ
Usługi pojawiały się także we wcześniejszych 
etapach Alchemii, z wyraźną jednak dominacją 
tych o charakterze rekreacyjno-sportowym. 
W ramach pierwszego etapu (na powierzchni 
4700 mkw.) uruchomione zostało największe 

Apart from well-known brands spots like 
a Starbucks cafe, a Gorąco Polecam Nowa-
kowski cafe and bakery, or a Subway restau-
rant, there will be also new brands. Sushi 
lovers may hang out in Sugoi Sushi, and wine 
connoisseurs may discover new tastes in Alch-
emia Wina. Those who are after Italian cuisine 
will find it in Pizza Pasta&Basta. A new food 
spot in Argon will be ENJOY food&life, which 
is another healthy food spot in the Tricity. Its 
offer will include, among others, breakfasts 
with bakings prepared on the spot, cold press 
juices, and lunch meals – filling soups, deli-
cious salads and hot bowls with groats and veg-
etables. You may also order balanced diet food 
delivery there. 

‘This place has been inspired by a Dutch 
soup chain and a salad bar in California,’ says 
Ewelina Sasin, who set up and has been devel-
oping the ENJOY food&life concept. ‘The idea 
for a spot where you can eat healthy and tasty 
food prepared from local ingredients was in-
spired by our travels around the world. Food is 
our fuel; we want to provide energy in the best 
possible form, but also health and good mood.

Two other food brands will join this group 
soon. These will include a Żabka store and an 
ING bank branch. These diversified spots are 
to create the life of the passage (between the 
third and the fourth stage of Alchemia), which 
also includes small architecture elements. 
First spots will be opened already in Septem-
ber as soon as the occupancy permit is issued.

COMPLEMENTARITY
Previous stages of the Alchemia investment 
already comprised services; however, recre-
ational and sport services were the dominant 
ones. The first stage (surface area of 4 700 
square metres) comprised establishing the 
biggest recreational and sport centre in the 
Tricity with saunas and swimming pools 
(Aquastacja), the gym and fitness club (Tiger 
GYM), and a sports hall (Sportstacja). These 
facilities are highly popular both among com-
panies and their employees as well as Tricity 
inhabitants. Moreover, cafes and a two-storey 
bistro, which serves as a canteen during the 
day, were opened. Within the second stage of 
Alchemia, a beauty salon (Atelier de Beaute) 
and a cafe (City Cafe) were set up. Argon, the 
third stage of Alchemia investment, is the 
most prestigious building of the complex in 
terms of its location at the junction of Grun-
waldzka Street (the main artery of the Tricity) 
with Kołobrzeska Street. It has 14 floors above 
ground and it’s in the H-shape. The total gross 
leasable area will amount to approx. 39 thou-
sand square metres, with the total office area 
of three thousand square metres. 



arylka i  Ryszard podrzucili mnie 
wprost z Długiej w Gdańsku do por-
tu Wałęsy. Kiss and fly. Shake hands 

and bye, bye. Gdańskie lotnisko jest chyba 
najelegantsze w Polsce. Wiadomo! Kto bo-
gatemu zabroni, prawda? Kilka minut przy 
zawsze sprawnym, profesjonalnym securi-
ty check i  już siedzę na górze, wypatrując 
na płycie lotniska samolotu do Warszawy. To 
był piękny dzień. Kilka ciekawych spotkań. 
Parę sentymentów. Dolce vita i bella ragazza. 
W Trójmieście mieszają się kultury, sny i pra-
gnienia. Przez wetknięte w uszy słuchawki 
Florence Welch wyśpiewuje mi, że wszystko 
co złe jest już za mną, a świetlista przyszłość 
mknie ku mnie z impetem rozpędzonych koni. 
Dog days are over. Dog days are over. Kątem 
oka zauważam, że ktoś próbuje wejść w prze-
strzeń, która wytworzyła się między piękną 
Florence a mną. Odwracam wzrok w  lewo 

ENGLISH

GDN - GDAŃSK

Marylka i Ryszard gave me a lift from Długa 
Street in Gdańsk to Airport Gdansk. Kiss 
and fly. Shake hands and bye, bye. Gdansk 
Airport is probably the most elegant air-
port in Poland. It’s obvious. It takes money 
to make money, doesn’t it? A few minutes of 
an expeditious, professional security check 
and here I  am, sitting in the department 
lounge, waiting for my flight to Warsaw. It’s 
been a beautiful day. A few interesting meet-
ings. A few sentiments. Dolce vita and bella 
ragazza. The Tricity is a melting pot of cul-
tures, dreams and wishes. In my earphones, 
I can hear Florence Welch singing that the 
dog days are over and happiness is coming 
towards me like galloping horses. Dog days 
are over. Dog days are over. From the cor-
ner of my eye, I see that someone tries to 
intrude on the space created between beau-
tiful Florence and me. I look to the left and 
take out one earphone. There is a women sit-
ting next to me. I can’t tell her age. I notice 
that she has everything in excess. Too much 
body. Too much hair. Too many colours. Too 
many patterns. After a while, I notice she 
has too much make-up. Too many rings. Too 
many bracelets. Too many scarves. I look at 
her and I can’t concentrate. It’s difficult to 
find at least one spot to focus on. I must look 
confused. She isn’t helping – she asks me 
for… my hand. ‘Excuse me?’ I say, laughing 
involuntarily. ‘May I ask you for your hand, 
please?’ she asks again. ‘Ha-ha!’ I’m laugh-
ing out loud. ‘Well… You know, it’s rather in-
appropriate…’ and she begins to laugh too. 
‘No, no,’ she says, ‘I’d like you to give me your 
hand because I’m a palmist. Don’t you want 
to know what your hand says about your fu-
ture?’ ‘Well, I’m not sure. You’ve surprised 
me,’ I  answer evasively. ‘I  don’t believe in 
such things.’ ‘Give me your hand, please!’ 
she says decisively. ‘Not this one, the other 
one.’ I obey and give her my hand. She turns 
it so that my palm faces up. She looks at it for 
a while and says, ‘Your personality has been 
strongly shaped by your family. Strong emo-
tional relationships you’re your family home, 
slowly withering away, but still influential as 
far as your personality is concerned. The fate 
line meets the head line, which is very rare. 
It means that your reason has a huge influ-
ence on your life choices. You’re an artistic, 
romantic soul, talented in art. Full complex 
romantic relationships, very complex and 
complicated, unstable, difficult. A long life 
line…’ She closes my palm and sighs. I look 
at my palm, then at her face, and at my palm 
again. Full complex? How come?!? It was 
supposed to be so good… 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.
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i wyjmuję jedną słuchawkę z ucha. Obok mnie 
siedzi kobieta w trudnym do określenia wie-
ku. Zauważam, że wszystkiego ma za dużo. Za 
dużo ciała. Za dużo włosów. Za dużo kolorów. 
Za dużo wzorów. Po chwili dostrzegam, że ma 
za dużo makijażu. Za dużo pierścionków. Za 
dużo bransoletek. Za dużo chust. Patrzę na 
nią i nie mogę się skupić. Ciężko mi znaleźć 
w jej postaci choćby jeden punkt, na którym 
mógłbym przytrzymać wzrok, uchwycić się 
go. Muszę wyglądać na zdezorientowanego. 
Pani nie pomaga mi w koncentracji, bo słyszę, 
jak prosi mnie o… rękę. – Przepraszam? – py-
tam, śmiejąc się bezwiednie. – Czy mogę pana 
prosić o rękę? – pyta ponownie. – Hahaha! – 
śmieję się już teraz głośno. – No… wie pani, 
nie wiem, czy to wypada, żeby… W tym mo-
mencie i ona zaczyna się śmiać. – Nie, nie – 
zaprzecza szybko – chciałabym, żeby podał 
mi pan rękę, bo jestem chiromantką. Chce 
pan wiedzieć, co na dłoni wypisał panu los? 
– Eeee… nie wiem. Zaskoczyła mnie pani – 
odpowiedziałem z ociąganiem – Ja nie wierzę 
w takie rzeczy. – Proszę mi podać dłoń! – za-
wyrokowała – Nie tę, drugą. Wyciągnąłem 
posłusznie rękę w jej stronę. Odwróciła moją 
dłoń delikatnie wnętrzem do góry. Patrzyła na 
nią przez chwilę i powiedziała: - Osobowość 
silnie ukształtowana przez dom rodzinny. 
Silne związki emocjonalne z domem, powoli 
słabnące, ale mające wpływ na ukształtowa-
nie się charakteru. Linia losu zbiega się z linią 
charakteru, co jest bardzo rzadkie. Świadczy 
to o dużym wpływie rozumu na wybory podej-
mowane w życiu. Dusza artystyczna, roman-
tyczna, duże zdolności plastyczne. Związki 
romantyczne full complex, bardzo złożone 
i skomplikowane, nieustabilizowane, trudne. 
Długa linia życia… Zamknęła moją dłoń i ode-
tchnęła głęboko. Przerzucałem wzrok z mojej 
ręki na jej twarz. Full complex? Jak to?!? A już 
miało być tak dobrze… 
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ZDJĘCIA Hanna Jakóbczyk

NAGONKA NA ŁOSOSIA JEST DLA MNIE ZUPEŁNIE NIEZROZUMIAŁA. 
FAKT, SĄ HODOWLE, KTÓRE MAJĄ WSZYSTKO GDZIEŚ I NIE DBAJĄ 
O JAKOŚĆ, GDZIE RYBY SĄ TRAKTOWANE JAK KURCZAKI W KLATKACH. 
NATURALNIE MOŻNA KUPIĆ BYLE CO I POTEM SZKALOWAĆ, ŻE 
TO SŁABEJ JAKOŚCI RYBA, ŻE NA PEWNO NIE JEST ZDROWA.
TEKST Kamil Sadkowski
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pomidory w zalewie, szpinak świeży, masło, 
słodka śmietanka oraz sól i pieprz do smaku.

Łososia porcjujemy na znośne kawałki. 
Z oliwy, syropu klonowego, papryki i posie-
kanego czosnku robimy marynatę, którą na-
cieramy osolonego łososia.

Zabieramy się za szpinak, musimy po-
siekać czosnek i delikatnie zrumienić go na 
maśle. Dodajemy wtedy pokrojone w plastry 
pomidory oraz opłukany i osuszony szpinak. 
Wszystko smażymy – gdy objętość szpinaku 
na patelni zmniejszy się widocznie, dodaje-
my śmietankę i redukujemy, aż odparuje, 
tworząc kremową konsystencję. Doprawia-
my solą i pieprzem do smaku, odstawiamy. 
Łososia natomiast wkładamy do naczynia 
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iech ktoś mi wmówi, że łosoś z dobrej 
hodowli nie jest zdrowy, niech ktoś 
powie, że znak WMF można kupić… 

Dobry produkt zawsze się obroni. Sam nie-
raz miałem w rękach produkty niby dobre, 
ale rzeczywistość je weryfikowała. Nie będę 
dywagował, po prostu podzielę się fajnym 
przepisem na łososia, którego bez wątpie-
nia lubicie i w postaci surowej, i potraktowa-
nej temperaturą. Zapewniam Was, będzie 
smacznie, szukajcie tylko łososia ze znaka-
mi potwierdzającymi dobrą jakość. Łosoś to 
król morza, czyli jedna z najbardziej popu-
larnych morskich ryb tłustych, jest źródłem 
kwasów omega-3, które działają przeciwza-
palnie w  chorobach reumatycznych oraz 
zapobiegają chorobom serca i krążenia. Do 
mnie to trafia.

Potrzeba będzie kilku składników dostęp-
nych od ręki. Ładny filet z łososia, czosnek, 
papryka słodka wędzona, sok z cytryny, sy-
rop klonowy, oliwa extra virgin, suszone 

N

KAMIL 
SADKOWSKI
 
Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble w branży 
gastronomicznej. Współautor książki 
„Gastrobanda. Wszystko co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz coś zjeść”.

N I E  B Ę DĘ  DY WAG OWA Ł , 
P O  PRO S T U  P ODZ I E L Ę 

S I Ę  FA J N Y M  PR Z E PI S E M 
N A  Ł O S O S I A ,  KT ÓR E G O 

B E Z  WĄT PI E N I A  LU B IC I E 
I   W   P O S TAC I  S U ROW E J, 

I   P O T R A KT OWA N E J 
T E M PE R AT U R Ą . 
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S M AC Z N I E ...
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żaroodpornego i pieczemy w temperaturze 210 st. C przez 
kilkanaście minut. Tak soczystego łososia podajemy z ide-
alnym szpinakiem. Proste i chwytliwe danie w pół godziny.

Że będzie smacznie, nie mam wątpliwości. Przekona-
cie się – nie tylko na przykładzie tego przepisu – że dobry 
produkt zawsze się obroni. Warto płacić za jakość, futruj-
my mniej, ale smaczniej. Zdrowie ponad wszystko. Nie 
słuchajcie bajek, chyba że wiek na to pozwala.

ENGLISH

SEA DELICACIES

I can’t understand the current campaign against salmon. It’s a fact 
that there are farms which don’t care about the quality, where fish 
are treated like chickens in cages. Of course, you can buy a cheapo 
and later complain about its poor quality and nutritional value.

You can’t say that salmon from a good farm isn’t healthy; 
you can’t say that anyone can buy the WMF mark… 
A  good product always proves its own worth. Many 

PR Z E KO N AC I E  S I Ę  –  N I E 
T Y L KO  N A  PR Z Y K Ł A DZ I E 

T E G O  PR Z E PI S U  –  Ż E 
D OB RY  PRODU KT 

Z AWS Z E  S I Ę  OB RO N I.

times I’ve used products regarded as good, but the real-
ity proved to be different afterwards. I won’t digress. I’ll 
simply share a nice recipe for salmon, which you surely 
like both raw and heated. I can assure you – it’ll be tasty, 
but you must look for salmon with marks confirming its 
good quality. Salmon is the king of the sea and one of 
the most popular sea oily fishes; it’s a source of omaga-3 
acids, which have anti-inflammatory effects in rheumat-
ic diseases and prevent heart and circulatory diseases. 
Well, it appeals to me.

You’ll need a few easily available ingredients: a nice 
salmon fillet, garlic, a smoked sweet pepper, lemon 
juice, maple syrup, extra virgin olive oil, marinated 
sun-dried tomatoes, fresh spinach, butter, sweet cream, 
and salt and pepper.

Cut salmon in medium pieces. Prepare marinade 
from olive oil, maple syrup, pepper and chopped garlic. 
Salt the salmon and rub it with the marinade.

Now prepare spinach. Chop garlic and fry it on butter 
until brown. Add sliced tomatoes and washed and dried 
spinach. Fry all the ingredients – when the spinach re-
duces its water content and its volume is more concen-
trated, add cream and reduce until it evaporates and has 
creamy consistency. Add salt and pepper, put it aside. 
Put the salmon into a heat-proof dish and roast in 210 °C 
for a dozen minutes or so. Serve such juicy salmon with 
the exquisite spinach. It’s a simple and catchy dish that 
you can prepare in half an hour.

It’ll surely be delicious. You’ll see – not only on the ex-
ample of this recipe – that a good product always proves 
its own worth. Quality is worth its price; eat less but 
healthier. Health above all. Don’t listen to tales unless 
your age permits it. 
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azwa browaru to skrót od adresu Pod-
wale Grodzkie 4. Pod tym adresem 
znajdziemy pięknie odrestaurowany 

budynek, sąsiadujący z  dworcem Gdańsk 
Główny. Głównym piwowarem w browarze 
PG4 jest zamieszkały w Gdańsku Niemiec Jo-
hannes Herberg, który swoje wielkie doświad-
czenie zdobywał podczas pracy w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii i w USA. Jakie piwne style 
nam proponuje?

Pils to klasyczne piwo dolnej fermenta-
cji o złotej barwie, wywodzące się z Czech. 
Smak słodowy połączony jest z  wyraźnie 
zaznaczoną, ale delikatną i  niezalegającą 
goryczką. Trunek urzeka swoim słodowym 
aromatem z nutami chmielowymi.

W cieplejsze dni i wieczory wspaniałym 
pomysłem na orzeźwienie jest Witbier – bel-
gijskie piwo pszeniczne górnej fermentacji, 
zwane często piwem białym, ze względu na 
mętną, jasnosłomkową, ew. jasnozłotą barwę. 

N
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BROWAR PG4 TO NOWY PUNKT NA MAPIE POLSKICH 
MINIBROWARÓW, OFERUJĄCYCH WŁASNE PIWO, UWARZONE 
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI. W GDAŃSKIM LOKALU, DZIAŁAJĄCYM 
PRZY CRAFT BEER CENTRAL HOTEL GDANSK, CZEKAJĄ NA NAS 
WYŚMIENITE TRUNKI W RÓŻNYCH STYLACH – NIE TYLKO ZŁOCISTE!
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIE Mat. Prasowe

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

BROWAR PG4
Podwale Grodzkie 4, 80-895 Gdańsk
tel: +48 668 215 608
www.pg4.pl

Wyczujemy w nim przyjemny cytrusowo-zbo-
żowy smak z lekko kwaskowym finiszem. Aro-
mat jest umiarkowanie słodki, z nutami miodu 
i wanilii, połączony cytrusowym zapachem 
i delikatną kolendrą.

Stout to propozycja dla miłośników ciem-
nego piwa z wyrazistym charakterem. Ten 
charakterystyczny styl wywodzący się z Wysp 
Brytyjskich charakteryzuje się wytrawnym 
smakiem z wyczuwalną, umiarkowaną palo-
nością i kwasowością, goryczką średnią do 
mocnej oraz czekoladowym finiszem. W aro-
macie wyczujemy nuty kawowe, czekoladowe 
i palonego jęczmienia.

Odwiedzając browar PG4, warto też za-
pytać się obsługi o Piwo Sezonowe – w za-
leżności od pory roku i pomysłu piwowarów, 
w menu okresowo znajdować się będą różne 
piwne style, pochodzące z  całego świata. 
Obecnie w repertuarze lokalu są dwa dodat-
kowe rodzaje piw – Rauchbier (piwo wędzo-

WACHLARZ 
PIWNYCH SMAKÓW 
W BROWARZE PG4

ne) oraz Starogdańskie, oparte na dawnej 
recepturze, „odkopanej” w gdańskich archi-
wach browarniczych. 

Jest w czym wybierać! A już 22 września 
w browarze PG4 rozpoczną się obchody święta 
piwoszy Oktoberfest, podczas których przez 
okrągły miesiąc dostępne będzie nowe, spe-
cjalnie na tę okazję uwarzone piwo. 

ENGLISH 

A RAINBOW OF BEER FLAVOURS IN PG4 
BREWERY

PG4 brewery is a newly-opened Polish mini 
brewery, offering its own beers made using 
craft brewing techniques. The spot is located in 
Gdańsk, by Craft Beer Central Hotel Gdansk, and 
it serves exquisite beverages in a variety of styles 
– not only gold ones!

The name of the brewery is an abbreviation of 
its address – Podwale Grodzkie 4. It’s housed in 
a beautifully restored building near the Gdańsk 
Główny railway station. The main brewer of 
PG4 is Johannes Herberg from Germany, cur-
rently residing in Gdańsk, who has gained his 
wide brewing experience while working in Ger-
many, Austria, Switzerland and in the US. What 
beer styles does he offer?

Pils is a traditional bottom-fermented, gold 
beer from the Czech Republic. The beverage 
combines a malt taste and a distinct but subtle 
bitterness. Its malt aroma with hop notes is ab-
solutely irresistible.

Witbier is great refreshment on hot days and 
in warm evenings. It’s a Belgian top-fermented 
wheat beer, often referred to as white beer ow-
ing to its opaque light straw or light gold colours. 
Its fine citrus and wheat flavour has a bit sour 
finish. Its aroma is moderately sweet, combin-
ing honey and vanilla notes with the bouquet of 
citrus fruit and gentle coriander.

Those who are after dark beer with distinct 
character will go for Stout. This distinct style, 
which originated in the British Isles, features 
a dry taste and distinct moderate roast and sour 
flavour, medium to hard bitterness, and a choc-
olate finish. The aroma combines coffee, choc-
olate and roasted barley notes.

PG4 brewery also offers a wide selection 
of Seasonal Beers – depending on the season 
and the creativity of brewers, a variety of beer 
styles from all over the world will be included 
in the menu. There are also two additional 
beer types – Rauchbier (smoked beer) and 
Starogdańskie based on an old recipe discov-
ered in Gdańsk brewery archives. 

There’s a lot to choose from! And coming 
up September 22nd, PG4 brewery will start its 
celebrations of Oktoberfest, during which we'll 
be invited to degust a brand new beer, brewed 
specially for this occasion. 





unkier, największy, pięciopoziomo-
wy klub w  Trójmieście, ma swoje 
szczególne miejsce w sercach impre-

zowiczów z kilku powodów. Powierzchnia, 
która pomieści tysiąc osób, zróżnicowana 
muzyka na dwóch poziomach, sety dj-skie 
urozmaicane live actami, profesjonalni bar-
mani, którzy swoją sztuką popisują się na 
ogólnopolskich pokazach, działająca przez 
całą noc kuchnia, no, i oczywiście oryginal-
ny wystrój. To wszystko sprawia, że w piątki 
i soboty Klubogaleria Bunkier jest stupro-
centowym klubem, który zapełnia się po 
brzegi. Ale od poniedziałku do czwartku jest 
galerią, a nawet więcej: wszechstronnym do-
mem kultury.

PONIEDZIAŁEK
Pierwszego dnia tygodnia ekipa Bunkra nie 
odsypia hucznego weekendu, tylko tworzy 
nowe wydarzenia. Czasem są to poniedział-
ki piwne, które nie pozwolą narzekać wra-
cającym do pracy i na uczelnie. Zasada jest 
prosta: płacisz 20 złotych i pijesz tyle piwa, 
ile chcesz. Ostatnie poniedziałki miesiąca to 
impreza pod hasłem „Będę grał w grę”. Klub 

B
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GDAŃSKA KLUBOGALERIA BUNKIER TO WEEKENDOWA IMPREZA PEŁNĄ PARĄ. WIEDZĄ TO WSZYSCY 
IMPREZOWICZE W TRÓJMIEŚCIE. A CZY WIEDZĄ, ŻE KAŻDEGO INNEGO DNIA MOŻNA TU ŚWIETNIE SPĘDZIĆ CZAS 
NA WSZELKIEJ MAŚCI AKTYWNOŚCIACH, OD KABARETU PO WERNISAŻ CZY WARSZTATY KULINARNE?
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Klubogaleria Bunkier

M I E J S C A  /  P L A C E S

BUNKIER
Gdańsk, Olejarna st. 3
+48 530 917 788 
www.bunkierclub.pl

BU NKIER 
PR ZEZ CA ŁY T Y DZIEŃ

zamienia się w salon gier wszelkiej maści – od 
tych na konsolach po popularne planszówki. 
Te ostatnie są dostępne w barze przez siedem 
dni w tygodniu. W poniedziałki możemy też 
spodziewać się promocji kulinarnych.

WTOREK
We wtorki jest śmiesznie. Na gości czekają 
kabarety, stand-upy lub improwizacje na 
żywo. Bezkompromisowe żarty, cięte ripo-
sty i festiwal absurdu. W typach widowisk 
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komediowych można wybierać, a więc każdy znajdzie 
coś dla siebie, by „spuścić powietrze” po całym dniu.

ŚRODA
Środy w Bunkrze to tradycyjnie jam session. Każdy, czy 
to indywidualnie, czy z zespołem, może wejść na scenę 
i pograć lub pośpiewać. Przez cały wieczór obecny jest 
zespół, a uczestnicy mogą wejść na miejsce dowolnego 
muzyka. Można spotkać świetnych ludzi, poczuć radość 
płynącą ze spontanicznego grania. Stali bywalcy tworzą 
nawet (otwartą!) grupę na Facebooku, do tego zawsze 
czekają na Was promocje barowe. Wszystkie gatunki mu-
zyczne dozwolone, wspaniałe przeżycia gwarantowane.

CZWARTEK
W niektórych kręgach czwartek to mała sobota i wła-
śnie dla tych niektórych Bunkier rozkręca czwartkowe 
imprezy. Zazwyczaj grana jest wtedy muzyka klubo-
wa, często jest tematycznie, jak w przypadku Ladies' 
Night (tradycyjnie panie piją wino za darmo). Czasem 
natkniemy się na koncert. Fakt, że duża powierzchnia 
Bunkra rozkłada się na pięć poziomów, sprawia, że każ-
da z sal jest dość mała – ale w sam raz na klimatyczną, 
intymną atmosferę kameralnych spotkań z artystami. 
Jak dotąd zagrali tu: Marcin Świetlicki, Micromusic, 
Indios Bravos, Bracia Figo Fago, L.U.C. czy Fismoll. 
I  znowu ekipie tworzącej Bunkier nie można odmó-
wić wszechstronności. Na tę jesień potwierdzeni są już 
młodzi polscy muzycy – producent i kompozytor elec-
tro znany z singla „Dreams”, Carsky (12 października) 
i raper Tau (30 listopada). Szykujcie się więc na dawkę 
świeżych brzmień.

Na ostatnim piętrze znajduje się galeria wystawiają-
ca dzieła sztuki młodych artystów, głównie z Pomorza. 
Nie do przecenienia w  Bunkrze są działające siedem 
dni w tygodniu specjalne oferty dla rezerwujących ory-
ginalne loże. Goście dostają pakiet startowy na równo-
wartość ceny rezerwacji. Opcja w sam raz na imprezę 
urodzinową czy wieczór panieński/kawalerski. A dzięki 
temu, że loże nie mieszczą się bezpośrednio przy parkie-
cie, można tam swobodnie pogadać. Jak mówi Sylwia 
Pryzińska, współwłaścicielka Klubogalerii Bunkier, nie-
dawno miały u nich miejsce 65. urodziny. Impreza była 
wielopokoleniowa i wszyscy, na czele z solenizantem, ba-
wili się doskonale. 

ENGLISH 

BUNKIER ALL WEEK

Club and Gallery Bunkier in Gdańsk is an all-time weekend 
party. All party animals in the Tricity know it very well. But do 
they know that every day of the week the club holds a variety 
of exciting events, ranging from cabarets to vernissages or 
cooking lessons?

Bunkier, the largest, five-floor club in the Tricity, has 
its special place in the hearts of partygoers for several 
reasons. The club boasts room for a thousand people, 
diversified music on two floors, DJ sets with live acts, 
professional bartenders showing their skills at national 
competitions, an all-night kitchen, and unique decor. 
All that makes Club and Gallery Bunkier a 100% club 

filled to capacity on Fridays and Saturdays. But from 
Monday to Thursday, it’s a gallery or even more: a uni-
versal cultural centre.

MONDAY
On the first day of the week, Bunkier doesn’t sleep off 
grand weekend parties, but it holds new events. These 
include Beer Mondays, enjoyed by those coming back 
to work or university. The rule is simple: you pay PLN 20 
and you may drink as much beer as you want. The last 
Monday of the month is dedicated to parties entitled ‘Let’s 
play a game’. The club turns into a grand game room, the 
games ranging from video games to popular board games. 
The latter are available at the bar seven days a week. On 
Mondays, there are also culinary promotions.

TUESDAY
Tuesdays are fun. They are dedicated to cabarets, stand-
ups or live improvisations. Good jokes, cutting remarks 
and a festival of absurdity. There’s a  lot of comedian 
events to choose from, so everyone will find something 
to his or her liking, to ‘let off steam’ after the day.

WEDNESDAY
Wednesdays in Bunkier are traditionally dedicated to 
jam session. Everyone, alone or with a band, may go on 
stage and play or sing. A band is present all evening, and 
participants may replace any of the musicians. You may 
meet great people and enjoy spontaneous performanc-
es. Regulars even have an (open!) Facebook group, and 
there are also some special offers at the bar. All music 
genres are permitted, great experiences guaranteed.

THURSDAY
For some people, Thursday is a  little Saturday – that 
said, Bunkier holds Thursday parties, usually dedicat-
ed to club music. Also theme parties, e.g. Ladies’ Night 
(ladies traditionally drink wine for free) are held on 
Thursdays. From time to time, there’s a concert in the 
club. Bunkier’s large surface is distributed over five 
floors, so rooms are quite small – this creates a pleas-
ant, cosy atmosphere of meetings with artists. So far, 
the following artists have performed in the club: Marcin 
Świetlicki, Micromusic, Indios Bravos, Bracia Figo Fago, 
L.U.C. Or Fismoll. The Bunkier team boasts great ver-
satility. This autumn the club holds concerts of young 
Polish musicians – a producer and electro composer fa-
mous for his single ‘Dreams’, Carsky (12 October), and 
a  rap singer, Tau (30 November). Get ready for fresh 
sounds coming this autumn.

On the top floor, there’s a gallery displaying works of 
art created by young artists, mainly from Pomerania. 
Seven days a week, Bunkier offers special packages for 
those who book original boxes. Guests get a starting pack-
age for the amount of the booking price. It’s a great option 
for a  birthday party or a  hen/stag night. The boxes are 
located within some distance of the dance floor, so that 
people may enjoy a chat. According to Sylwia Pryzińska, 
co-owner of the Club and Gallery Bunkier, the club has re-
cently held 65th birthday party. It was a multi-generation 
party and everyone – and the birthday person in particu-
lar – had a great time. 

B U N K I E R  P R Z E Z  C A Ł Y  T Y D Z I E Ń



ajnowsza pozycja w menu, przygotowana przez 
szefa kuchni Marcina Faliszka, to comber z sar-
ny w sosie z czarnego bzu, podany z kasztana-

mi i  pietruszką w  mięcie. Danie łączy w  sobie naj-
wyższej jakości produkty z  regionu Kaszub, które 
w niebanalnym zestawieniu gwarantują wyjątkowe 
doznania smakowe.

Tak wykwintnie podaną dziczyznę warto skoja-
rzyć z wyśmienitym izraelskim winem Clos de Gat 
Har’el, typu cabernet sauvignon. Winnica Judean Hil-
ls (Wzgórza Judei), z której pochodzi trunek, zalicza-
na jest do ścisłej czołówki w tym słynącym z winnych 
tradycji regionie.

N

- Aromat tego wina można określić jako cudowną 
nutę czerwonej porzeczki - opisuje Przemysław Bogdań-
ski, sommelier restauracji Gdański Bowke. – Wino jest 
wprost urzekające - aksamitne, w pełni dojrzałe i soczy-
ste, z nutą słodyczy. W połączeniu z proponowanym przez 
nas daniem sprawdzi się znakomicie. Smacznego! 

ENGLISH 

AN EXQUISITE PAIR AT GDAŃSKI BOWKE

Foodpairing is a growing culinary trend, which consists 
in composing flavours by making careful and unusual 
combinations of flavour components of the dish and serving it 
with a drink that would perfectly accent its taste values. The 
Gdański Bowke restaurant offers an interesting composition, 
which may be called… a Kashubian and Judean combination.

The latest item on the menu, prepared by the chef, Mar-
cin Faliszek, is roe deer saddle in elderberry sauce, 
served with chestnuts and parsley in mint. The dish is 
made from top quality Kashubian products, which – 
in this unusual combination – guarantee exception-
al taste sensations.

Such exquisite game should be paired with excellent 
Israeli wine Clos de Gat Har’el, the cabernet sauvignon 
type. The Judean Hills vineyard (Hills of Judea), where 
the wine comes from, is classified as one of top vine-
yards in this region renowned for its wine traditions.

‘Its aroma may be described as a delightful red cur-
rant note,’ says Przemysław Bogdański, sommelier of 
Gdański Bowke. ‘It is simply excellent – soft, fully ma-
ture and juicy, with a fruit note. The wine and the dish 
will go together perfectly.’ Enjoy! 
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FOODPAIRING TO CORAZ POPULARNIEJSZY TREND KULINARNY, 
POLEGAJĄCY NA KOMPONOWANIU SMAKU POPRZEZ 
STARANNE, CZĘSTO NIETYPOWE DOBIERANIE SKŁADNIKÓW 
DANIA ORAZ NAPOJU, KTÓRY IDEALNIE PODKREŚLI JEGO 
WALORY SMAKOWE. RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE 
PROPONUJE SWOIM GOŚCIOM CIEKAWE POŁĄCZENIE, KTÓRE 
MOŻNA NAZWAĆ KOMBINACJĄ… KASZUBSKO-JUDEJSKĄ.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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WYKWINTNA PARA 
U GDAŃSKIEGO BOWKE

RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk 
www.gdanskibowke.com
+48 58 380 11 11
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dąc do szkoły rok wcześniej, może po-
zwolić sobie na roczną przerwę na stu-
diach. Odpocząć przed wejściem w praw-

dziwe życie. Gorszy scenariusz byłby 
wtedy, gdyby powinęła mu się noga w  li-
ceum czy w podstawówce. Takiej opcji jako 
matka nie biorę poważnie pod uwagę, ale 
wiek dojrzewania jest trudny, nieprzewi-
dywalny. Jeśli zatem nie zdałby do następ-
nej klasy, powtórzy rok bez uszczerbku na 
zdrowiu psychicznym. Nadal będzie cho-
dził do szkoły z dziećmi ze swojego roczni-
ka. Nikt się nie zorientuje, że coś poszło nie 
tak, bo one rozpoczęły edukację w wieku 7 
lat. Przypadki, o których piszę, są dla mnie 
tak bardzo abstrakcyjne, że pewnie dobrze 
wyglądają tylko na papierze. Całkiem real-
ny był jednak wybór szkoły. Mam wyrzuty 
sumienia, że sprawdziłam tylko dwie. Co 
prawda, ich wybór był wcześniej przeana-
lizowany. Zakreśliłam dzielnicę, w której 
szukałam szkoły, a potem spojrzałam na 
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ranking i odrzuciłam wszystkie te, które 
były poniżej dziesiątego miejsca. I tak zo-
stały dwie. Odwiedziłam je tego samego 
dnia i nie miałam wątpliwości, którą wy-
brać. Szkoła nie musi być dla mnie super-
nowoczesna, naszpikowana nowinkami 
technologicznymi. Ważniejszy jest duch 
nauki i życie w szkole, nie poza nią. I wcale 
nie myślę wyłącznie o 40 kółkach zaintere-
sowań. Ważne są lekcje, sposób ich prowa-
dzenia. Nie chcę, by moje dziecko dostało 
za darmo wielki pakiet wiedzy.  Jeśli dosta-
jesz coś za darmo, nie szanujesz tego tak 
bardzo, jak w przypadku, kiedy musisz na 
to zapracować. Wolę, by do wiedzy dziecko 
dochodziło samo. Błądziło, zadawało licz-
ne pytania, eksperymentowało. Nie opie-
rało się na jednym wspólnym podręczniku, 
jednym wypracowanym fakcie, wspólnej 
filozofii. Takie nauczanie pozwoli mu wy-
głaszać pamięciowo nauczane tezy, ale nie 
nauczy krytycznego myślenia. A to w dzi-
siejszych czasach jest umiejętnością o wie-
le cenniejszą niż wykucie wszystkich regu-
łek. I pierwszą prawdziwą lekcją życia. Czy 
wybrana przeze mnie szkoła zda mój egza-
min? Odpowiem na to pytanie za rok. 

ENGLISH 

A LIFE LESSON

I’m looking at a photo and I can’t believe that my 
son is going to school. I could have postponed the 
decision, but something prompted me to make 
it right now. On one hand, it’s difficult to accept 
that my little boy, still tied to his mother’s apron 
strings, is growing up, but I can also see the bright 
side, which I won’t mention to him of course.

If he goes to school a year earlier, he may 
take a gap year during his studies. Have 
a rest before his real life begins. A worse 
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LEKCJA 

ŻYCIA

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.

PATRZĘ NA ZDJĘCIE I NIE MOGĘ 
UWIERZYĆ, ŻE MÓJ SYN IDZIE DO 
SZKOŁY. DECYZJĘ TE MOGŁAM 
ODŁOŻYĆ JESZCZE W CZASIE, ALE 
COŚ MNIE TKNĘŁO, ŻE POWINIEN 
BYĆ TO WŁAŚNIE TEN MOMENT. 
Z JEDNEJ STRONY TRUDNO JEST MI 
SIĘ POGODZIĆ, ŻE MALUTKI SYNEK, 
DO TEJ PORY UCZEPIONY SPÓDNICY, 
DOROŚLEJE, ALE WIDZĘ TEŻ 
POZYTYWNE STRONY, O KTÓRYCH 
MU OCZYWIŚCIE NIE POWIEM.

scenario would be if he failed in high 
school or in primary school. I don’t even 
consider such an option as his mother, but 
adolescence is a difficult period, an unpre-
dictable one. If he failed a grade, he would 
repeat a year with no problems at all. He 
would still go to school with children at his 
age. Nobody would notice that something 
went wrong, because these children be-
gan their education at the age of 7. These 
cases are abstract ideas, and surely they 
look good only on paper. But the choice 
of school was real. I feel a bit guilty that 
I checked only two. Well, their choice had 
been analysed earlier. I selected a district 
first, looked at the ranking list and crossed 
out all schools below the tenth position. 
Two schools were left. I visited them on 
the same day and I didn’t have any doubts 
as to which one I should choose. To me, 
school doesn’t have to be ultra-modern 
and stuffed with technological novelties. 
An educational spirit and school life are 
more important. And I  don’t mean 40 
clubs here. What is important is the way 
how lessons are taught. I don’t want my 
child to get a huge package of knowledge 
for free. If you get something for free, you 
don’t respect it afterwards as much as 
when you have to work for it. I prefer my 
son to gain knowledge himself. To make 
mistakes, ask many questions, and ex-
periment. Not to rely on one single school 
book, one established fact, and a common 
philosophy. Such methods may teach him 
to speak theses learned by heart, but they 
won’t teach him critical thinking. And 
this skill is far more important nowadays 
than memorising all theories and lofty no-
tions. And the first real life lesson. Will the 
school I’ve chosen pass my exam? I’ll an-
swer this question next year. 
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1 1 6 – 1 1 7 M O D A  /  F A S H I O N

LO S T 
I N 
T HE 
C I T Y

KURTKA / JACKET: BERSHKA
SUKIENKA / DRESS: BERSHKA
SZALIK / SCARF: H&M
PIERŚCIONKI / RINGS: H&M



L O S T  I N  T H E  C I T Y

BLUZA  / BLOUSE: PULL&BEAR 
SPODNIE / TROUSERS: MANGO 
OKULARY / GLASSES: H&M



1 1 8 – 1 1 9 M O D A  /  F A S H I O N

CZAPKA / CAP: H&M 
TOP: ZARA
CHOKER: H&M
KOLCZYKI / EARRINGS: YES



MODELKA / MODEL:  
Monika Mech/ 
Uncover Models

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Halina Jasińska /   
www.facebook.com/Halinaj

MAKIJAŻ / MAKE - UP :  
Yelyzaveta Lohoida

STYLISTKA / STYLIST:  
Patrycja Bielawska

L O S T  I N  T H E  C I T Y

CZAPKA / CAP: H&M
TOP: ZARA  
BLUZA / BLOUSE: PULL&BEAR
JEANSY / JEANS: PULL&BEAR
CHOKER: H&M



1 2 0 – 1 2 1 M O D A  /  F A S H I O N

CZAPKA / CAP: H&M
SUKIENKA / DRESS: BERSHKA
BLUZKA / BLOUSE: H&M





1 2 2 – 1 2 3 M O D A  /  F A S H I O N

CZAPKA / CAP: H&M
SUKIENKA / DRESS: BERSHKA
BLUZKA / BLOUSE: H&M
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2017

www.airport.gdansk.pl    
airport@airport.gdansk.pl   

facebook.com/AirportGdansk    
twitter.com/AirportGdansk

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

4,50 PLN 7,00 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

REKLAMA

VIP 
SERVICES

ODLATUJESZ LUB PRZYLATUJESZ - 
SKORZYSTAJ Z USŁUG VIP

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.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym numerem 
telefonu:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

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 scheduled 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.

For more information please call:

+48 608 047 635
vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl



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

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station
• linia 4A (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

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

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



FL IG HT  DEST INAT IONS

KIE RUNKI  LOTÓW

AARHUS www.aar.dk

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

WILNO         www.vilnius-airport.lt

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

GRONINGEN www.groningenairport.nl

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN www.berlin-airport.de

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN    www.frankfurt-airport.de

FRANKFURT HAHN 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

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

LITWA / LITHUANIA

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-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

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

GLASGOW-
INTERNATIONAL www.gpia.co.uk

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-BERGAMO www.orioaeroporto.it

NEAPOL www.aeroportodinapoli.it

PIZA* www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

RADOM www.lotnisko-radom.eu

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

BRUKSELA- CHARLEROI     www.brusselsairport.be

BELGIA / BELGIUM

EJLAT         www.iaa.gov.il

TEL AVIV www.telaviv-airport.com

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

KIJÓW airport.kiev.ua

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

LIZBONA     www.lisbon-airport.com

PORTUGALIA / PORTUGAL

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA



GLASGOW

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM
OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
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

KIJÓW

VÄXJÖ

NEAPOL

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

BERLIN

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

KIERUNEK EJLA
T

LIZBONA

WILNO

RYGA

KIERUNEK LIZBONA

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

?

* Połączenia sezonowe / seasonal connections



TWO FLIGHTS A DAY FROM 
GDAŃSK TO AMSTERDAM
On 12 July, representatives of Dutch airline KLM announced that 
the airline would double the number of flights from Gdańsk to Am-
sterdam – from 7 to 14 flights a week. From 29 October, apart from 
the current flight at 14:00, the schedule is to include a flight in the 
morning at 6:50. It will allow passengers travelling from Airport 
Gdansk to benefit from the offer of the main airport in Amsterdam, 
which includes flights to five continents. According to Frantisek 
Siling, the KLM Country Sales Manager Poland, Gdańsk–Amster-
dam flights were doubled already after two months of opening the 
route owing to huge popularity of the connection among passen-
gers travelling both from Poland as well as from the Netherlands 
and other countries. He further commented that KLM hoped that 
more frequent flights on that route would result in a rise in tourism 
and business. Flights from Amsterdam to Gdańsk are scheduled at 
11:45 and 20:50, which will make it possible to plan a one-day trip to 
the capital of the Netherlands. 

INTELLIGENT ROBOT AT 
AIRPORT GDAŃSK
17 July 2017 witnessed the launch of a new helpline technolo-
gy at Airport Gdansk. By calling +48 58 500 88 61, passengers 
will be helped by an intelligent robot that will answer questions 
about details of flights, such as time and date, a flight number, 
or items allowed on the board. Brilliance™ is a revolutionary 
technology launched on the smart speech software market, 
intended to replace the client-unfriendly IVR system or even 
human workers. The solution proposed by Voicetel Communi-
cations recognises human speech and may facilitate the post-
sales communication process. The pilot project implemented at 
Airport Gdansk aims at testing the performance of the technol-
ogy and making adjustments, if necessary. To check it out, call 
the airport helpline number. The system is available in Polish 
and English. 

DWA LOTY DZIENNIE Z GDAŃSKA 
DO AMSTERDAMU
12 lipca przedstawiciele holenderskich linii lotniczych KLM zapowie-
działy, że podwoją liczbę lotów z Gdańska do Amsterdamu z 7 do 14 
tygodniowo. Już od 29 października do codziennego lotu o godz. 14:00 
dodany będzie poranny lot o godz. 6:50. Dzięki temu podróżujący z Lot-
niska Gdańsk będą mogli dogodnie korzystać z całej oferty głównego 
lotniska w Amsterdamie, z którego dolecieć można na 5 kontynentów. 
Jak powiedział Dyrektor Handlowy Air France KLM na Polskę, Fran-
tisek Siling, decyzja o podwojeniu liczby lotów już dwa miesiące po 
otwarciu trasy Gdańsk-Amsterdam była spowodowana ogromnym 
zainteresowaniem u podróżujących w obu kierunkach – zarówno 
z Polski, jak Holandii i innych krajów. Jak powiedział, KLM liczy na to, 
że jeszcze częstsze loty na tej trasie spowodują zwiększenie ruchu tu-
rystycznego w obu miastach oraz ożywienie kontaktów biznesowych. 
Loty z Amsterdamu do Gdańska odbywać się będą o 11:45 i 20:50, dzię-
ki czemu możliwe będzie zaplanowanie jednodniowego wyjazdu do 
stolicy Holandii. 

INTELIGENTNY ROBOT NA 
LOTNISKU GDAŃSK
Dokładnie 17 lipca 2017 r. ruszyła nowa technologia obsługi infolinii 
Portu Lotniczego Gdańsk. Dzwoniąc pod numer +48 58 500 88 61 pasa-
żerowie zostaną obsłużeni przez inteligentnego robota, który odpowie 
na pytania dotyczące szczegółów lotu jak godzina i data, numer rejsu 
czy przedmioty, które można wnieść na pokład samolotu. Technologia 
Brilliance™ to rewolucja na rynku oprogramowań typu smart speech, 
która może zastąpić uciążliwy dla klientów system IVR, a nawet czło-
wieka. Rozwiązanie, za którym stoi firma Voicetel Communications, 
rozpoznaje ludzką mowę i może okazać się niebywałym ułatwieniem 
w procesie komunikacji posprzedażowej. Pilotażowy program wprowa-
dzany właśnie na Lotnisku Gdańsk ma sprawdzić działanie technologii 
i skonfigurować ustawienia na przyszłość. Jego funkcjonowanie można 
sprawdzić już teraz, dzwoniąc pod numer infolinii lotniska. System ob-
sługiwany jest w języku polskim i angielskim.

EN 

EN 
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AKTUALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY



GDANSK LECH WALESA AIRPORT NEWS

LATO POTRWA JESZCZE PRZEZ MIESIĄC. 
PRZYNAJMNIEJ W POLSCE, BO W SŁONECZNEJ 
ITALII PIĘKNA POGODA UTRZYMA SIĘ DO JESIENI. 
WARTO WIĘC SKORZYSTAĆ Z SEZONOWYCH 
POŁĄCZEŃ Z LOTNISKA GDAŃSK. SPIESZMY SIĘ, 
BO OSTATNI W TYM ROKU SAMOLOT DO PIZY 
ODLECI 27 PAŹDZIERNIKA.

GDZIE TO JEST?
W Toskanii, w północno-zachodniej części Półwyspu Apenińskiego, 
nad rzeką Arno.

JAK DOJECHAĆ?
Bezpośredni lot z Gdańska liniami Ryanair potrwa 2 godziny 20 minut. 
Lotnisko oddalone jest od Pizy tylko o 2 km, dlatego dojazd do centrum 
miasta nie potrwa długo. Możliwości mamy kilka – wynajęty samo-
chód, autobus lub kolejkę.

CIEKAWOSTKI
Przechył wieży w Pizie spowodowany był tym, że ośmiokondygnacyj-
na budowla miała zbyt małe fundamenty (jedynie 3 m). Jej osobliwość 
umożliwiła jednak jeden z najsłynniejszych eksperymentów w dzie-
jach fizyki. To z jej szczytu Galileusz upuścił kule o różnej masie, dzię-
ki czemu dowiódł prawa swobodnego spadania ciał w polu grawitacyj-
nym. Obalił tym samym niesprawdzaną dotąd teorię Arystotelesa.

WARTO ZOBACZYĆ
Piazza del Duomo, plac, na którym znajdują się wszystkie najbardziej 
rozpoznawalne budowle w Pizie – Krzywa Wieża, Katedra Santa Maria 
Assunta, Baptysterium San Giovanni i Cmentarz Camposanto.

Kampanila, czyli dzwonnica, znana na całym świecie jako Krzywa 
Wieża. Rocznie odwiedza ją 10 milionów turystów. Wieża w całości zbu-
dowana jest białego marmuru, a jej wznoszenie trwało prawie 200 lat.

Bazylika San Piero a Grado, kościół zbudowany w miejscu, gdzie 
według tradycji stanął św. Piotr w drodze z Antiochii do Rzymu. Kla-
syczny przykład architektury romańskiej.

Florencja oddalona jest od Pizy jedynie o godzinę drogi. Grzechem 
jest tam nie zajrzeć!

Wybrzeże Toskanii, również rzut beretem, a o piękno tych okolic 
znane jest tak dobrze jak Krzywa Wieża.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ?
Pomysł, jak „podtrzymać” Krzywą Wieżę w sposób, którego nie wy-
myślił nikt wcześniej. Może to nie być łatwe. 

EN  PISA
SUMMER WILL LAST ONE MORE MONTH. AT LEAST 
IN POLAND, SINCE IN SUNNY ITALY THE BEAUTIFUL 
WEATHER WILL LAST UNTIL AUTUMN. IT’S A GOOD IDEA 
THEN TO GO FOR SEASONAL FLIGHTS FROM AIRPORT 
GDANSK. HURRY UP, BECAUSE THE LAST FLIGHT TO PISA 
TAKES OFF ON 27 OCTOBER.

WHERE IS IT?
In Tuscany, in the northwest part of the Apennine Peninsula; by the 
Arno river.

HOW TO GET THERE?
A direct flight with Ryanair from Gdańsk takes 2 hours and 20 min-
utes. The airport is located only 2 kilometres from Pisa, so it won’t 
take long to get to the city centre. There are several options to get 
there – car rental, a bus or a train.

INTERESTING FACTS
The Pisa tower’s tilt was due to inadequate foundation (only 3 m) to support 
the eight-storey structure. However, it allowed one of the most famous phys-
ics experiments to be carried out. Galileo Galilei dropped balls of different 
masses from the top of the tower, which allowed him to demonstrate the law 
of free fall in gravitational field. As a result, he disproved Aristotle’s theory 
which had not been verified yet.

PLACES TO VISIT
Piazza del Duomo, a square with the best-known sights in Pisa – the 
Leaning Tower, the Pisa Cathedral of the Assumption of Mary, the Pisa 
Baptistery of St. John, and the Campo Santo cemetery.

Campanile, that is the bell tower, known in the world as the Leaning 
Tower of Pisa. It’s visited by 10 million tourists every year. The tower 
was built of white marble, and its construction took almost 200 years.

The Basilica of San Piero a Grado, a church located where once, as 
the legend goes, St. Peter landed on his way from Antiochia to Rome. 
It’s a typical example of Roman architecture.

Florence is located only one hour away from Pisa. This place is 
a must!

The coast of Tuscany is also a stone’s throw from Pisa, and the beau-
ty of the region is known as well as the Leaning Tower.

WHAT TO TAKE?
An idea to ‘hold’ the Leaning Tower in an original way, like nobody has 
ever held it. This may not be easy. 
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DO PEŁNA 
I  W GÓRĘ
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JEDNĄ Z EKIP, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ PRZY 
SAMOLOCIE PODCZAS JEGO KRÓTKIEGO POSTOJU, 
SĄ OPERATORZY TANKOWANIA. PRZEŚLEDZILIŚMY, 
JAK PRZEBIEGA CAŁY PROCES DOSTARCZANIA 
PALIWA DO STATKÓW POWIETRZNYCH.

łównym dostarczycielem paliwa do samolotów w Porcie Lot-
niczym Gdańsk jest Lotos-Air BP Polska, która obsługuje 
maszyny korzystające z paliwa... Jet A-1, przeznaczonego dla 

silników turbinowych, czyli powszechnych w większości rejsowych 
samolotów pasażerskich. Do lotniskowej bazy paliwo dostarczane jest 
cysternami prosto z gdańskiej rafinerii. W Porcie Lotniczym Gdańsk 
jest magazynowane w czterech zbiornikach mogących pomieścić po 
100 tys. litrów. Baza dysponuje także czterema cysternami o łącznej 
pojemności około 115 tys. litrów. To właśnie te pojazdy dostarczają pali-
wa ze zbiorników magazynowych wprost do samolotów. Zacznijmy jed-
nak od początku.

Paliwo przeznaczone  do samolotów jest filtrowane praktycznie na 
każdym etapie transportu. Jego dystrybucja jest ściśle nadzorowana 
od momentu zejścia z linii produkcyjnej, przez transport na lotnisko, 
składowanie, w końcu dostarczenie do zbiornika w samolocie. Wszyst-
ko po to, żeby wyeliminować z paliwa wodę, która mogłaby się w nim 
pojawić przez różnice ciśnień w zbiornikach, sedymentację lub w wy-

G

niku awarii lub nieszczelności cystern. Jej obecność mogłaby spowo-
dować awarię silnika w trakcie lotu w wyniku zamarzania wody wraz 
ze spadkiem temperatury powietrza. Przeciętna wysokość przelotowa 
samolotów wynosi około 8-10 kilometrów. Na takiej wysokości panuje 
temperatura ok. -50 stopni Celsjusza. Operatorzy tankowania koncen-
trują się zatem na realizacji rygorystycznych procedur, aby nie dopu-
ścić do takiej sytuacji. – Każde przepompowywanie paliwa, począw-
szy od produkcji, poprzez transport do magazynu, aż do tankowania 
do samolotu, odbywa się poprzez specjalistyczne filtry. Brak obecno-
ści wody w paliwie dodatkowo potwierdza się za pomocą specjalnych 
kapsułek wodoczułych – tłumaczy Waldemar Skowroński, operator 
tankowania statków powietrznych, a jednocześnie zastępca kierow-
nika bazy Lotos-Air BP na gdańskim lotnisku. – Przepisy mówią, że 
paliwa lotnicze muszą być odporne na temperatury sięgające -47 st. C 
– dopiero w tak niskiej temperaturze może zacząć następować krysta-
lizacja. Paliwa, którymi tankowane są samoloty w Porcie Lotniczym 
Gdańsk, zaczynają zamarzać dopiero poniżej -60 st. C. W trosce 
o bezpieczeństwo dostarczamy naszym klientom najlepszej klasy 
paliwo– dodaje Waldemar Skowroński.

Każda czynność, jaka wykonywana jest podczas pompowania pa-
liwa i jego transportu, jest udokumentowana. Dzięki temu w razie po-
trzeby inspektorzy linii lotniczych są w stanie prześledzić całą drogę 
jaką paliwo pokonało od rafinerii aż do samolotu z uwzględnieniem 
danych o zbiornikach, cysternach oraz o czasie realizacji poszcze-
gólnych operacji. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia lotnicze-
go można zweryfikować zapisy potwierdzające jakość paliwa, wyklu-
czające ją jako przyczynę zdarzenia – mówi Waldemar Skowroński.

Cysterny lotniskowe, które transportują paliwo z lotniskowych 
zbiorników do samolotów, to również sprzęt specjalistyczny prze-
znaczony do ruchu wyłącznie na lotniskach, z powodu specjalnej kon-
strukcji i wyposażenia. Wysokość takich cystern z reguły nie przekra-
cza 2,65 m wysokości, aby w razie potrzeby można było nią wjechać 
pod skrzydło samolotu. Specjalnie montowane unoszone platformy 
umożliwiają tankowanie większych samolotów. W Porcie Lotniczym 
Gdańsk Lotos-Air BP ma cztery takie cysterny. 



EN  FUEL UP AND… UP!

ONE OF THE TEAMS THAT APPEAR BY AN AIR PLANE 
DURING ITS SHORT STAY AT THE AIRPORT IS MADE UP BY 
AIRCRAFT FUELLING OPERATORS. WE CHECK HOW THE 
WHOLE PROCESS OF REFUELLING LOOKS LIKE.

Lotos-Air BP Polska is the main provider of fuel at Gdansk Airport. 
Company is servicing machines that use the Jet A-1 aviation fuel 
meant for turbine engines, common in most of scheduled airliners. The 
fuel is delivered to the airport base in tank trucks straight from Gdansk 
refinery. At Gdansk Airport, the fuel is stored in four tanks with the ca-
pacity of 100 thousand litres each. The base has also four tank trucks 
at its disposal, with the total capacity of 115 thousand litres. It is those 
vehicles that take fuel from the tanks and drive up to airplanes to refuel 
them. But let’s start from the beginning.

The fuel meant for airplanes is filtered virtually at every stage of 
transport. Its distribution is closely monitored from the moment it 
leaves the production line, until it’s transported to the airport, stored, 
and finally delivered to the fuel tank of an airplane. All those precau-
tions are taken in order to rid fuel of water that could appear in it due 
to the pressure differences in tanks, sedimentation, a failure or a leak-
age from tank trucks. Its presence could cause a failure of the engine 
during flight – the water would freeze due to the drop in air tempera-
ture. The average cruising altitude is about 8-10 kilometres. At such an 
altitude, the temperature decreases to about minus 50 degree Celsius. 
Therefore, aircraft felling operators focus on following procedures to 
the letter, so as not to let that happen.

PALIWO, KTÓRE 
PRZEZNACZONE JEST 
DO SAMOLOTÓW, 
JEST FILTROWANE 
PRAKTYCZNIE NA KAŻDYM 
ETAPIE TRANSPORTU. 

Ile paliwa jest tankowane do samolotów? To zależy od wielkości sa-
molotu, długości trasy, jaką musi pokonać, oraz jego całkowitego cię-
żaru. Samoloty mają różną pojemność zbiorników – od kilkudziesię-
ciu litrów do nawet trzystu tysięcy litrów. Maszyna bierze paliwa tyle, 
ile potrzebuje na dolot do lotniska docelowego plus tyle, ile potrzeba 
na godzinne kołowanie nad lotniskiem w razie złych warunków pogo-
dowych z uwzględnieniem konieczności lotu do najbliższego lotniska 
w sytuacji awaryjnej. 

Tankowanie samolotu odbywa się po lądowaniu i opuszczeniu 
go przez pasażerów. – Może się odbyć również w czasie wychodze-
nia lub wchodzenia pasażerów do samolotu, ale wtedy konieczna 
jest asysta straży pożarnej. Proces tankowania nadzoruje również 
jeden z pilotów, będący w stałym kontakcie z drugim, obecnym 
w kokpicie – podaje Waldemar Skowroński. Kiedy załoga otrzy-
ma plany lotu, w których znajduje się zestaw informacji dotyczą-
cy trasy, ilości bagażu, pasażerów itp., wylicza odpowiednią ilość 
paliwa w tonach i przekazuje te dane operatorom tankowania. Po 
przeliczeniu tej ilości na jednostki objętości, operator podpina spe-
cjalny wąż do zaworów wlewowych umieszczonych pod skrzydła-
mi (rzadziej na kadłubie) samolotu i rozpoczyna się tankowanie. 
Cały proces jest nadzorowany przez operatora. Co ciekawe, nad 
tankowaniem czuwa też urządzenie nazywane czuwakiem, z jęz. 
angielskiego deadman, czyli „martwy człowiek”. Jest to najczę-
ściej jakaś forma przycisku, który przez cały czas trwania operacji 
jest wciśnięty przez pracownika, a co dwie minuty należy go pu-
ścić i wcisnąć ponownie – objaśnia Waldemar Skowroński. Gdyby 
operator zasłabł i wypuścił z ręki przycisk, przepływ paliwa został-
by przerwany, podobnie jak w momencie, gdy z jakiegoś powodu 
przycisk byłby wciśnięty bez przerwy przez dłużej niż dwie minuty. 
System taki jest potrzebny, aby zminimalizować zagrożenie prze-
lania zbiorników samolotu i rozlania paliwa na płycie lotniska. Po 
zakończeniu tankowania zarówno załoga samolotu, jak i operato-
rzy potwierdzają, że ilość paliwa się zgadza i podpisują odpowied-
nie dokumenty. Tankowanie samolotu odbywa się standardowo 
z prędkością ok. 1000 l/min i musi zostać przeprowadzone spraw-
nie, gdyż samoloty spędzają na lotnisku od 25 do 35 minut. W tym 
czasie musi odbyć się wysadzenie pasażerów, wyładowanie baga-
żu, sprawdzenie stanu technicznego samolotu, tankowanie, za-
ładunek bagażu oraz boarding kolejnych pasażerów. 

– W gdańskiej bazie Lotos-Air BP Polska pracuje 14 operatorów, 
którzy wykonują ok. 40 – 60 operacji tankowania dziennie, obsłu-
gując tym samym ponad 90% samolotów – podaje Izabela Brzeska, 
menedżer sprzedaży spółki. – Zdajemy sobie jednak sprawę i liczy-
my na to, że wraz z rozwojem Portu Lotniczego Gdańsk liczba operacji 
może się znacznie zwiększyć.

Firma Lotos-Air BP prowadzi dystrybucję paliwa lotniczego 
Jet A-1 również na lotniskach w Katowicach, Warszawie, Lublinie 
i Szymanach. Innym krajowym dostawcą benzyn lotniczych, czyli 
Avgasu, jest firma ORLEN Aviation. Obie spółki, Lotos i ORLEN, są 
na rynku cenione jako dostawcy wysokiej jakości paliw w przystęp-
nych cenach, toteż załogi i linie chętnie korzystają z oferty tanko-
wania w Polsce.

Ceny paliwa Jet A-1 są ogólnie dostępne – za jeden litr trzeba za-
płacić około 2,2 zł plus akcyza, opłata paliwowa i podatek VAT. Kwoty 
robią się astronomiczne, kiedy uświadomimy sobie, że na przeciętnej 
długości trasę europejską samoloty pasażerskie używane przez naj-
popularniejsze linie Wizzair i Ryanair zabierają przynajmniej około 
10 ton materiału pędnego. – Co ciekawe, takie paliwo jest chemicznie 
bliskie najlepszym paliwom do samochodowych silników Diesla – 
mówi Izabela Brzeska. – Jeśli ktoś chciałby jednak zatankować Jet A-1 
do swojego samochodu, to do ceny paliwa musiałby od razu doliczyć 
koszt remontu silnika – dodaje.



“Each instance of fuel pumping – from the place of production, 
through transportation to warehouses, to fuelling an airplane – is done 
through specialist filters. The absence of water is additionally con-
firmed thanks to special water-sensitive capsules,” explains Waldemar 
Skowroński, aircraft fuelling operator, and the deputy manager of the 
Lotos-Air BP at Gdansk Airport. 

“Regulations specify that aviation fuel has to be immune to tem-
peratures as low as at least minus 47 degrees Celsius – only in such low 
temperatures can the process of crystallization begin. The fuel used 
for refuelling airplanes at Gdansk Airport starts to freeze only in tem-
peratures below minus 60 degrees Celsius. With safety as our prior-
ity, we provide our clients with the fuel of the highest quality,” adds 
Waldemar Skowroński.

Each operation performed during fuel pumping and its transporta-
tion is well documented. For this reason – should a need arise – inspec-
tors from respective airlines are able to reconstruct the entire process 
of fuel distribution, from refinery to the airplane, including informa-
tion about tanks, tank trucks, and the time of realisation of particular 
operations. In the event of any aviation occurrence, it is possible to ver-
ify logs confirming the quality of fuel in order to rule out its being the 
cause of a given problem,” says Waldemar Skowroński.

Airport tank trucks that transport fuel from the airport tanks to 
airplanes are also specialist equipment. They are vehicles authorized 
to run solely on the area of the airport due to their construction and 
equipment – they are usually up to 2,65 metres in height, so they can fit 
under the airplane wing. Specially installed lifting platforms allow for 
fuelling very large airplanes. At Gdansk Airport, Lotos Air BP has four 
such tank trucks at its disposal. 

How much fuel is needed to refuel an airplane? It depends on the 
distance that a given airplane has to cover, as well as the total weight 
of the machine. The capacity of fuel tanks in airplanes differs – from 
several dozen litres to as much as three hundred thousand litres. 
A given machine takes as much fuel as it is necessary for it to arrive 
at the destination airport plus the amount needed for one hour of 
taxiing over the airport in the event of unfavourable weather condi-
tions, including the amount needed for a flight to the closest airport 
in case of emergency.

The refuelling takes place after the airplane lands and once all 
passengers disembark from the vehicle.

“It can also take place when passengers are boarding the plane or 
disembarking from it, but such a procedure must be supervised by 
a fire brigade. The process is also monitored by one of the pilots who 
stays in constant contact with the other pilot sitting in the cockpit,” 
adds Waldemar Skowroński.

When the flight crew receives the flight schedule in which they can 
find information about the route, the amount of luggage, the number of 
passengers, etc., they calculate how much fuel will be needed. This in-
formation is passed on to aircraft fuelling operators. After converting 
those numbers into volume units, an aircraft fuelling operator attaches 
a special hose to the fuelling valves placed under the wings, or some-
times on the fuselage, and the fuelling begins.

The entire process is monitored by an operator at all times. What’s 
interesting, the process of refuelling is supervised also by a device 
called “deadman.” 

“In most of the cases, it’s a kind of button that has to be pressed 
during the entire operation, and every two minutes it needs to be re-
leased and then pressed again,” explains Waldemar Skowroński.

If the operator fainted and let go of the button or – reversely – if for 
some reason the button was pressed continuously for more than two 
minutes, the flow of fuel would be cut off. This system is needed to pre-
vent overflow of fuel or spillage on the airport apron. Once the fuelling 
is finished, both the flight crew and the operators confirm that the 
amount of fuel is correct, and then sign appropriate documents. 

The fuel is pumped with the average speed of 1000 litres per minute, 
and the procedure must be done swiftly, as airplanes spend only from 
25 to 35 minutes at the airport. In this time, a lot of operations must 
be completed – disembarkation of passengers, unloading of luggage, 
technical check-up of the plane, refuelling, loading of luggage and 
boarding of next passengers.

The Gdansk base of Lotos-Air BP Polska employs 14 operators 
who conduct from 40 to 60 operations a day, thus servicing over 90% 
of airplanes, says Izabela Brzeska, the company’s Sales Manager. 
“We are fully aware and hope, however, that with the development 
of Gdansk Airport the number of operations may increase in a con-
siderable way.”

Lotos-Air BP supplies Jet A-1 aviation fuel also at Katowice, 
Warsaw, Lubin and Szymany airports. The other Polish supplier of 
Avgas is ORLEN Aviation. Both companies, Lotos and ORLEN, are 
valued on the market as suppliers of high-quality fuel in reasonable 
prices, so both flight crews and airlines are willing to use the fuelling 
offer in Poland.

Prices of the Jet A-1 fuel are as follows – one litre costs about PLN2,2 
plus the excise, the petrol fee and VAT. The sum becomes astronomical 
if we realize that planes of the most popular airlines like Wizz Air or 
Ryanair take at least about 10 tons of propellant for a European flight 
of an average length. 

“Curiously enough, such fuel is chemically similar to the best fuel 
for diesel engines,” says Izabela Brzeska. “But if someone wanted to fill 
up their car tank with Jet A-1, they would have to pay not only for the 
fuel, but also for the repair of their engine,” she adds.






