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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
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 tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

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 coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości 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 pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .

PLATFORMA MEDIALNA
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TEKST Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA Karolina Nowaczyk

„ P R O S Z Ę  M N I E  O S Z U K A Ć ”

PROSZĘ
M N IE 
OSZU K AĆ

PO DEKADZIE NA ANTENĘ TVN WRACA SERIAL „USTA USTA”. Z MARCINEM 
PERCHUCIEM ROZMAWIAMY O SILE AKTORSKIEJ OSOBOWOŚCI, ROLI 
WYOBRAŹNI, POWIKŁANIACH WIRUSOWYCH W TEATRACH I O TYM, JAK 
SIĘ ZDAJE EGZAMINY AKTORSKIE W SZCZYCIE GLOBALNEJ PANDEMII.
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Anywhere: W królewskim Wilanowie zaczęliśmy 
rozmowę o osobowości. Uważasz, że bycie aktorem od 
osobowości nie zależy? 
Marcin Perchuć: Jasne, predyspozycje są zawsze potrzebne 
i osobowość, tylko różnie można ją interpretować. Czasem 
się mówi, że jakaś musi być. Może być ciekawa aktorsko, 
niekoniecznie życiowo. 

A.: Mówi się też o nieznośnych osobowościach. 
M.P.: Aktorzy mają takie najczęściej, przez to są 
intrygujący. 

A.: Ty jakoś swoją szczególnie nie epatujesz. 
M.P.: Trzeba by się zagłębić w całe prywatne, 47-letnie 
życie i zobaczyć jak to wyglądało, ale to sobie daruje-
my, prawda?

A.: Nie po to tu jesteśmy. Niedawno odeszła Ewa 
Demarczyk. Współpracownicy mówili o niej, że gdyby 
miała łatwą osobowość, byłaby księgową. 
M.P.: Czyli zgadza się, co powiedziałem - że trzeba mieć ją 
w tym zawodzie. Nieoczywistość osobowości dla jednych 
będzie męcząca, dla innych zapładniająca. Bez tego ma-
gnetyzmu nie potrafią żyć - tacy ludzie zostają aktorami, 
muzykami, pisarzami.

A.: Jakie jest twoje ulubione medium? 
M.P.:  Radio, na pewno radio.

A.: Co takiego z nim jest? 
M.P.: Anonimowość. Mogę robić każdą minę – mówię 
o drugiej stronie sitka, a to głos niesie wszystko. W radiu 
można się ukryć, bo jest skrajnie intymne, przez to tajem-
nicze i ciekawe. Radio towarzyszy nam z mediów najbar-
dziej prywatnie.  

A.: Z powodu radia nieomalże nie zostałeś aktorem. 
Przypomnisz, jak to było? 
M.P.: Jak jeszcze studiowałem aktorstwo, to w wakacje 
trzeba było zarabiać pieniądze. Wtedy tworzyło się Radio 
Kolor Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny, nim zarzą-
dzali nim. Ogłosili konkurs na reportera, można było się 
zgłosić, zrobiłem to, przeszedłem drobny kurs montażu 
na taśmie. To był początek lat 90., dopiero na rynek wcho-
dziły telefony komórkowe wielkie jak cegły, dostałem taką 
i poszedłem w miasto, robiłem różne reportaże, wejścia 
na żywo. To się podobało, ale trzeba było wrócić na stu-
dia. Urwało się więc, a po dwóch latach kolejny konkurs 
rozpisało moje ukochane wtedy radio, klasycznie roc-
kowe, kompletnie zwariowane. Razem z kolegą Jarkiem 
Budnikiem, który do tej pory jest radiowcem, wygraliśmy 
konkurs i zaczęliśmy prace w radiu. Pracowaliśmy i rów-
nolegle studiowaliśmy. Aktorstwo średnio mi się układało 
i jakoś nie bardzo pasowało, trochę się w nim wierciłem. Za 
to w radiu się zakochałem. 

A.: Radio nie obywa się bez aktorstwa. Spiker przed 
sitkiem to reżyser teatru wyobraźni, ale „robi się je” 
osobowością, wygrywa pauzą. 
M.P.:  Szef ówczesnej, klasycznej, rockowej stacji powie-
dział coś, co zapamiętałem. Że fajnie, że wygraliśmy ten 
konkurs, ale nie będziemy dobrymi radiowcami, ponie-
waż jesteśmy kształceni na aktorów, a w radiu nie może 
być ściemy, nie może być udawania, że jestem luźny, tylko 
mam taki być.  

A.: Nie da się oddzielić roli aktora od spikera? 
M.P.: My się zawzięliśmy, że udowodnimy, że można. 
Chyba się udało. 

A.: Idea radiowca polega na tym, ze sam stajesz się 
medium – to ci chyba zostało. 
M.P.: Jest jeszcze jedna rzecz, którą uświadomił mi bodaj 
dziennikarz muzyczny Makak. Uczył mnie pracy z mi-
krofonem, słuchawkami, mikserem – bo wszystko mik-
sowaliśmy sami. Powiedział mi: słuchaj, wyobraź sobie, 
że teraz jak powiesz „dzień dobry”, to usłyszą się 3 stadio-
ny Legii. To mnie zmroziło. Rzeczywiście wyobraziłem 
sobie tych ludzi, którzy siedzą w domach, kierowców, 
ludzi w słuchawkach, którzy dokądś idą, przemieszcza-
ją się i słyszą mój głos. Musiałem mieć strach w oczach. 
Teraz już o tym nie myślę. 

A.: Jak wchodzisz na scenę - to masz też takie poczucie 
odpowiedzialności? Jak wchodzisz na plan – też myślisz 
o widzach w tych kategoriach?  
M.P.: Powinno się o tym myśleć. Kiedy aktor wchodzi na 
scenę, wciąga widza w jakąś sytuację. Ludzie przychodzą 
do teatru po ściemę. W tym samym celu włączają telewizor. 
Żeby dobrze ściemniać, nie mogę myśleć o tym, co zrobić, 
żeby on uwierzył, tylko być jak najbardziej wiarygodnym.

A.: Mam wrażenie, że jak idę do kina albo teatru, 
to wyrażam zgodę na jakąś konwencję – chcę być 
oszukana, ale w dobrym celu, bo ściema się źle kojarzy. 
M.P.: To rodzaj umowy. Idziesz do kasy i mówisz: tu jest 50 
zł, proszę mnie oszukać. Jak mnie kiepsko oszukasz, to 
więcej nie przyjdę. 

T O  RODZ A J 
U MOW Y.  I DZ I E S Z 

D O  K A S Y 
I   MÓW I S Z:  T U  J E S T 

50  Z Ł ,  PRO S Z Ę 
M N I E  O S Z U K AĆ. 

JA K  M N I E  K I E P S KO 
O S Z U K A S Z ,  T O 

W I Ę C E J  N I E 
PR Z YJ DĘ.

 MATERIAŁ 
ZREALIZOWANY 
we współpracy z TVN
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A.: To też sztuka wyrazić świadomie 
zgodę na takie oszustwo. Myślę też, że to 
oszustwo oznacza zgodę na jakiś kontakt 
z ludzkim umysłem – to nam coś daje, 
coś nam robi, coś dzięki temu zyskujemy. 
Przytulamy się przez chwilę. 
M.P.: Najczęściej do rzeczy, które są nam da-
lekie, których pragniemy, ale się ich boimy. 
W  „Muminkach” Emma mówi, że teatr jest 
najważniejszą rzeczą na świecie, ponieważ 
tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, 
jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to od-

...TEATR J E ST NA J WA Ż N I EJSZĄ 
R ZECZĄ NA ŚW I ECI E, PON I EWA Ż TA M 

POK A Z UJ E SI Ę LU DZIOM, JA K I M I 
MOGLI BY BYĆ, JA K I M I PR AGN ĘLI BY 

BYĆ, CHOĆ N I E M A JĄ NA TO ODWAGI...

wagi - i jakimi są. Na to Mama Muminka mówi: 
„Czyli to jest taki zakład wychowawczy.” 

A.: Przestrzeń do ćwiczeń umysłu. 
M.P.: Jak aktor ma dobrze napisany tekst, 
to może wszystko w ramach tekstu, postaci, 
historii. Im bardziej jest wiarygodny, tym 
lepiej, a widz dostaje coś, czego nie widział, 
czego nie przeżył, przeżył za mało intensyw-
nie albo nie do końca. Jak przychodzi na 
komedię, to też jest ciekawe - bo w komedii 
z czego się śmiejemy?

A.: Z samych siebie.
M.P.: To wiadomo, ale śmiejemy się głównie 
z czyjegoś nieszczęścia. Nie znam komedii, 
która polega na czymś innym. Widzimy boha-
tera, lubimy go i nagle spada na niego strasz-
nie dużo nieszczęść.

A.: Do czego Ty się przytulałeś w pandemii? 
Kiedy były zamknięte kina i teatry, 
a mieliśmy i w zasadzie wciąż mamy 

ograniczone możliwości kontaktu z przyjaciółmi, 
zgromadzania się.
M.P.: Czytałem dużo literatury, chwilowo wróciłem do 
Prousta, ale był też Miłoszewski. W całym tym nieszczęściu 
moim szczęściem byli studenci. Przez pierwszy tydzień pod-
chodziłem do tego jak do jeża, ale ostatecznie kontakt z nimi 
wydłużył się do czterech godzin dziennie, które przezna-
czałem na konsultacje. Razem przygotowywaliśmy sceny, 
które potem złożyły się na pandemiczny egzamin na koniec 
pierwszego roku. Wszystkich nas to mocno zaangażowało. 

Wymyśliliśmy sobie taką grę: 12 osób na kanale, jedna osoba 
przychodzi jako ktoś zupełnie inny, przeprowadzamy z nią 
wywiad, a celem tych ćwiczeń jest poznanie charakteru po-
staci i jej historii. W pandemii tym żyłem. 

A.: Zdaje się, że praca pedagogiczna jest dla ciebie 
szczególnie istotna.
M.P.: Tak, kontakt z młodym człowiekiem jest niezmiernie 
odświeżający. Nazywam to wampiryzmem. Podejrzewam, 
że od studentów biorę więcej niż oni ode mnie. Wsysam 
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raty. Oczywiście trudno uniknąć problemów po drodze. 
Jednak w samolocie może być 100 proc. obłożenia przez 
te 3 godziny, a w teatrze 50 procent.

A.: Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło 
się ministrom. 
M.P.: Niedawno leciałem samolotem, wiedziałem o obo-
strzeniach, ale przełożyłem to na widownię. Że na widowni 
siedzi 150 osób i trwają przez 3 godziny. 

A.: Czujesz żal albo rozdźwięk poznawczy? 
M.P.: Ta nierówność powoduje, że teraz w teatrze jest bar-
dzo trudno. Korzysta się z różnych środków, żeby urato-
wać to, co się stworzyło. Mówię o teatrach, w których gram 
najczęściej - to są teatry prywatne, tam jest makabryczna 
sytuacja. Nie wiem, jak jest w państwowych, pewnie dota-
cje jakoś je ratują, niektórym może się nawet opłaca nie 
grać - tego nie wiem. Natomiast w prywatnych teatrach to 
50-procentowe obłożenie jest dobijające. Nie neguję tego, 
że ludzkie życie jest najważniejsze i trzeba je ratować – nie 
ma dwóch zdań – ale ratujmy je wszędzie tak sam. Może 
wtedy nie byłoby tylu zakażeń jak po weselach. 

A.: Mówisz, że przyjechałeś do nas prosto z planu. Co 
się teraz kręci? 
M.P.: Skończyliśmy kolejną transzę „Usta usta”. Gram 
w „Przyjaciółkach” w wątku z Joasią Liszowską, nadal 
w „Barwach szczęścia”, skończyłem film „Gorzko, gorz-
ko” u Tomka Koneckiego, więc rzeczywiście się dzieje. 
Odpukać, skumulowało się po czasie zastoju. 

A.: Hollywood się martwi, że jak jeszcze potrwają 
obostrzenia, to zabraknie seriali.
M.P.: Może tak być – wszyscy się modlą, żeby dokańczać 
seriale, bo plany filmowe są miejscami zgromadzeń i nie 
wiadomo, czy ktoś z nas, ze statystów, techników, obsługu-
jących - nie był właśnie w Rembertowie na weselu. 

A.: Po ilu latach wracają „Usta usta”? Prawie po 
dekadzie? To trochę fenomen jak na remake. 
M.P.: Tak, to brytyjski remake, tam oglądalność szybowa-
ła, u nas nie była tak wielka, ale serial miał swoich fanów. 
Jedna rzecz, która dla mnie wydawała się atutem 10 lat 
temu, chyba nie była nim jeszcze dla wszystkich. Ten serial 
charakteryzują płynne przeskoki z serio do buffo, z narra-
cji z rysem humoru brytyjskiego do opowieści o rzeczach 
trudnych, poważnych. Film kruszy tabu odważnie, świeżo 
- może jeszcze w tamtych czasach to było za dużo dla ów-
czesnego masowego widza. Kiedy teraz przeczytałem te 
odcinki, nie straciły na swojej świeżości, wręcz na ostrości 
zyskały. Serial nadal trzyma poziom, nie ma pustych prze-
lotów, nie ma scen zapychających. Mam nadzieję, że przez 
dekadę widz widz oswoił tę platformę i nie będzie zawie-
dziony. Myślę, że oglądalność znacznie wzrośnie. 

A.: Dało się zapamiętać ciekawe dialogi.  
Zdradź coś więcej. 
M.P.: Przez 3 sezony i 10 lat wiele się wśród bohaterów 
wydarzyło, bohaterowie się zahibernowali w  trwa-
niu i w nim pęcznieli. Serial jest dobrze obmyślony, 
nie wchodzimy w  kompletnie szokującą sytuację, na 
oczach widzów zaszły długofalowe procesy. Tematów 

się w ich szyje i odsysam świeżą krew, energię, której mi 
brakuje albo się we mnie stępiła. Przyzwyczaiłem się do 
poczucia wyczerpania, ale kiedy odkryłem, ile można 
czerpać – to jest bardzo kręcące.  

A.: Ale to jest też wzajemne. Wampiryzm kojarzy się 
z jednostronnością, a młodzi też czerpią z Twojego 
doświadczenia.
M.P.: Trzeba by młodych zapytać. Nie wiem, z czego do-
kładnie czerpię, nie wiem, co oni biorą dla siebie, niech 
biorą do swoich zasobów. Grupą studentów, których pro-
wadzę, jestem zachwycony. Byli moją siłą napędową i da-
wali mi wiarę, że całe to przedsięwzięcie może się udać. 
Zasypywali mnie propozycjami nagrań i montażu. To zro-
biło na mnie wrażenie, ale nie przyznawałem się do tego. 
Studentów dzieliło nieraz 500 kilometrów, a sceny, które 
powstawały, sprawiały wrażenie, że powstają w jednym 
pomieszczeniu. Imponowała mi ich sumienność, ich odda-
nie., zapał. Chapeau bas. 

A.: Jak wówczas wygląda przepływ energii? Kiedy 
aktorzy stają na scenie albo na planie – oddziałują 
na siebie nawzajem. Ciała wchodzą przecież ze sobą 
w reakcje. A kiedy ekrany dzieli 500 km, rezonans 
wygląda zupełnie inaczej. 
M.P.: Zanim zaproponowałem taką formę zajęć, razem 
z moją asystentką Zosią Domalik przeprowadziliśmy pró-
bę na sobie. Oddaleni o setki kilometrów nagrywaliśmy 
scenę tak, żeby dawać złudzenie kontaktu, bliskości – uda-
ło się to przenieść. Oczywiście korzystamy wtedy z innych 
obszarów wyobraźni i innych narzędzi niż w teatrze, ale to 
się udaje. Potwierdzam: egzaminy aktorskie przez kamerę 
internetową są możliwe. 

A.: Ciekawe, bo w tej chwili dominują komentarze, że 
kino nie znajdowało się w trudniejszej sytuacji tylko po 
wojnie. Ty widzisz w tym możliwość. 
M.P.: Tak, widzę, ale przymierzałem się do oglądania 
spektaklu nagranego i wyemitowanego jako teatr online 
i nie dawałem rady. To jest jednak zupełnie inna ener-
gia, to ma inne przełożenie. Myślę, że jeżeli realizujesz 
od początku coś, co w swoim zamyśle jest pandemicz-
ne, że jest realizowane na odległość i bez fizycznego 
kontaktu, to startujesz z inną energią, rozkładasz ją na 

M YŚLĘ, Ż E J EŻ ELI 
R EA LI Z UJ E SZ OD POCZĄTKU 
COŚ, CO W SWOI M ZA M YŚLE 

J E ST PA N DEM ICZ N E, 
Ż E J E ST R EA LI ZOWA N E 

NA ODLEG Ł OŚĆ I BEZ 
FI Z YCZ N EG O KON TA KTU, TO 

STA RTUJ E SZ Z I N NĄ EN ERGI Ą, 
ROZK Ł A DA SZ JĄ NA R AT Y. 

MATERIAŁ ZREALIZOWANY 
we współpracy z TVN 

PODZIĘKOWANIA DLA 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby 
wywiadu i sesji zdjęciowej. 
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jest dużo, bo dzieci bohaterów są już doro-
słe. Naturalnie więc część problemów umiera, 
a rodzą się nowe. 

A.: Ostatni sezon zakończył się w co 
najmniej dramatycznym momencie dla 
wszystkich bohaterów.  
M.P.: Głównie chodzi o odejście Julki granej 
przez Magdę Różczkę – to świadczy o odwa-
dze twórców: zostawić widza komedii w ta-
kiej sytuacji. 

A.: Takie jest życie. 
M.P.: Właśnie dlatego uważam, że serial jest 
intrygujący. 

A.: Gdybyś miał porozmawiać ze sobą 
sprzed 10 lat – co byś sobie powiedział? 
M.P.: Jak z opowiadania Borgesa: lepiej nie 
mówić. Mówisz o postaci Krzysztofa, czy 
o mnie jako Marcinie?

A.: O tobie, o Marcinie.
M.P.: Dziesięć lat temu urodził się mój syn. To 
bardzo ważna cezura. Chyba bym mu powie-
dział, że będzie dobrze.

A.: Czego byś mu życzył?
M.P.: Chyba żeby za bardzo się nie przejmo-
wał. To jest dobre podejście: jak sobie wyobra-
zimy, że za rok będziemy się śmiać z tego, co 
dzisiaj jest problemem. Dlatego nie ma sensu 
się przejmować. 

A.: Obyśmy za rok spotkali się w tym 
samym miejscu i naprawdę mogli się 
pośmiać. 
M.P.: I żebyśmy nie mieli maseczki w kieszeni. 

A.: Na to popołudnie czego życzyć 
Marcinowi? 
M.P.: Żebym zdążył wrócić na plan. I żeby lo-
dówka się nie zepsuła, bo tam czeka kieliszek 
białego wina.  

ENGLISH 

LIE TO ME

After a decade, the series Usta Usta is back 
on the air. We are talking with Marcin Perchuć 
about the power of personality, the role of 
imagination, COVID-19 implications for theatres 
and how to pass acting examinations at the 
peak of the global pandemic.

Anywhere: We started to talk about 
personality in royal Wilanów. Is a specific 
personality a prerequisite for becoming 
an actor?
Marcin Perchuć: Of course, predisposition 
and personality are important, but they can 
be perceived differently. Some say actors must 
have some personality. They should be inter-
esting as actors, not necessarily in private life.

A.: There are also unbearable personalities.
M.P.: It is most common for actors, which 
makes them so intriguing.
 
A.: You don’t flaunt yours very much.
M.P.: We’d have to go into detail of 47 years of 
my private life and see what it looked like, but 
I suppose we’ll give it a miss, won’t we?
 
A.: That’s not what we’re here for. Recently, 
Ewa Demarczyk passed away. People who 
worked with her said that if she had had an 

easy-going personality, she’d have been an 
accountant.
M.P.: This only confirms what I’ve said – per-
sonality is a must in this profession. A nonob-
vious personality would be a dread for some, 
but it could be inspiring for others. They can’t 
live without that magnetism – such people be-
come actors, musicians, writers.
 
A.: What’s your favourite medium?
M.P.: The radio, definitely the radio.

 
A.: What’s so special about it?
M.P.: Anonymity. I can make faces – I’m speaking on the 
other side of the mike, and the voice conveys my message. 
You can hide on the radio. It’s extremely intimate, which 
makes it mysterious and intriguing. From all the media, 
the radio is the most private one.
 
A.: You almost gave up acting because of the radio. 
What was it about?
M.P.: When I was studying acting, I had to work in summer. 
At that time, Wojciech Mann and Krzysztof Materna were 

establishing their ‘Kolor’ Radio Station. They announced 
a contest for a reporter. Everyone could take part in it. I did 
it; I completed a short course in radio edition. It was in the 
early 90s when brick-sized mobile phones had just been 
launched on the market, I got one and went out, did some 
reportage, live footage. I liked it but I had to go back to my 
studies. That’s how it ended. After two years, another con-
test was announced by my favourite radio station of that 
time, classic rock, totally crazy. Together with my friend, 
Jarek Budnik, who still works on the radio, we won the con-
test and started working. We were working and studying at 

PR ZEZ 3 SEZON Y I 10 
L AT W I ELE SI Ę WŚRÓD 

BOH ATERÓW W Y DA R Z Y ŁO, 
BOH ATEROW I E SI Ę 

ZA H I BER NOWA LI 
W TRWA N I U I  W N I M 

PĘCZ N I ELI. 
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any members of the cast, supernumeraries, technicians, or 
operators, have not been to a wedding in Rembertów.
 
A.: How long has it been since the last episode of Usta 
Usta? A decade? It’s a phenomenon for a remake.
M.P.: Yes, it’s a British remake. The series had a large au-
dience there; it was less popular in Poland but it still had 
its fans. A thing that I regarded as an asset ten years ago 
wasn’t exactly to the liking of the audience. The series 
is characterised by shifting from serious to hilarious, by 
a narrative employing British humour to speak about diffi-
cult, serious topics. The film breaks a taboo in a fresh, bold 
way – perhaps, a decade ago, it was too much for the mass 
audience. When I read those episodes now, they didn’t lose 
their freshness, quite the contrary. The series keeps high 
standards, there are no empty passages, no filler scenes. 
I hope the audience managed to familiarise themselves 
with this platform during the decade and they won’t be dis-
appointed. I think the ratings will go up.

A.: The dialogues were memorable. Tell us something 
more.
M.P.: A lot of things happened during the three seasons 
and ten years. The characters developed in hibernation. 
The series is well-thought-out. We don’t start at a shock-
ing point; the audience could observe long-term chang-
es. There are many things to catch up with, because the 
children of the characters have grown up. Naturally, most 
problems disappear, some new come up.
 
A.: The last season ended in at least dramatic moment 
for the characters.
M.P.: It’s mostly about the death of Julka played by Magda 
Różczka. It was a bold move to put the audience of a come-
dy in such a situation.
 
A.: That's life.
M.P.: That’s why I think the series is intriguing.
 
A.: If you met yourself from ten years ago – what did 
you tell yourself?
M.P.: Like in Borges’ story: some things are better left 
unsaid. Do you mean the character of Krzysztof or me as 
Marcin?
 
A.: You, Marcin.
M.P.: Ten years ago, my son was born. It’s important cen-
sorship. I think I’d tell him it’d be fine.
 
A.: What would you wish him?
M.P.: I guess I’d wish him not to worry. That’s a good atti-
tude: imagine you’re going to laugh about your problems in 
a year. That’s why it’s no use worrying.
 
A.: I hope we’ll meet here next year and we can laugh 
about it all.
M.P.: And we won’t have masks in our pockets.
 
A.: What can I wish you, Marcin, for this afternoon?
M.P.: That I’ll make it to the set on time. And that my fridge 
won’t break down, because a glass of white wine is waiting 
there for me.  

the same time. I didn’t like acting very much then, I wasn’t 
exactly in my element there, but I fell in love with the radio.
 
A.: So you’re saying you came here straight from the set. 
What are you into now?
M.P.: We’ve finished another batch of Usta Usta, we’re 
shooting the next one in early September. I play in 
Przyjaciółki with Joasia Liszowska, I’m still in Barwy 
Szczęścia, I’ve just finished Gorzko Gorzko by Tomek 
Konecki, so a lot is going on. Finally, after a period of stag-
nation, knock wood.
 
A.: Hollywood is worried that if restrictions last any 
longer, TV series won’t be shot.
M.P.: It’s possible – everyone is hoping to finish the series, be-
cause film sets are gatherings, and you never know whether 
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TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

iedy wydawca poprosił mnie o do-
starczenie kolejnego felietonu, dłu-
go się zastanawiałem o czym mam 

znowu napisać. Przecież tyle się dzieje 
w mediach, w przestrzeni publicznej, poli-
tyce, dookoła mnie, na świecie. Aż nie wia-
domo, w co ręce włożyć. „Musisz. Będzie 
fajnie, wszystko pójdzie razem z  twoim 
wywiadem. Dasz radę”. Spanikowałem. 
Właściwie to chciałem się poddać, ale mniej 
więcej w tym momencie mój telefon zrobił 
plum. A jak telefon robi plum, to znaczy, 
że coś się dzieje. Rządy padają, narkotyki 
w bananach, nowe regulacje w funkcjono-
waniu bibliotek szkolnych, susza, honor, 
bóg, ojczyzna, statystki, lgbt - i  to jeszcze 
z plusem - terroryzm światowy, Bill Gates, 
wojsko na ulicach, uciekać! Tym razem wy-
skoczyły mi na ekranie różowe kulki. Takie 
przelewające się przez szybkę atomy, które 
raz po raz klejąc i odpychając się do siebie, 
zrobiły mi dobrze. Na moment cała reszta 
stała się odległa i nieważna. Przestałem na-
wet słyszeć młot pneumatyczny za oknem. 
Jednym słowem, hipnoza. Reset i restart. 
I komentarz Sylwii Chutnik - bo to jej post 
zrobił plum - że mamy święte prawo nie 
komentować wszystkiego, nie zajmować 
co chwilę stanowiska w  każdej sprawie, 
która zrobi plum. I natychmiast zrozumia-
łem, że dokładnie to nosiłem w sobie przez 
te dwa dni swojej niemocy. Czy napraw-
dę musimy żyć mediami cały czas? Czy 
jesteśmy w stanie się od nich chociaż na 

K

moment odłączyć? Czy od razu umrzemy 
ze strachu, że świat o  nas zapomniał, bo 
przecież tak bardzo nas potrzebuje? Media 
społecznościowe działają na emocjach, pi-
sze Sylwia, i czasami trudno jest zachować 
równowagę. Tak, to prawda, bo najczęściej 
jej nie zachowujemy, a rachunek wystawia 
nam psychiatra wypisując tabletki na sen. 
Pamiętajmy o tym następnym razem kiedy 
nasz telefon zrobi plum. Dzięki Sylwia.  

ENGLISH

BEEP!

When the publisher asked me to send a new 
op-ed, I was not sure what I should write. 
There is so much going on in the media, in 
the public space, politics, around me, in the 
world. I do not know where to start. ‘Give it 
a try. It’ll be fun; it’ll go together with your 
interview. You can do it.’ I panicked.

Actually, I wanted to give up, but then, 
my phone beeped. And when my phone 
beeps, it means something is going on. 
Governments are falling, drugs in banan-
as, new regulations on school libraries, 
the draught, duty, god, country, statistics, 
LGBT – with a plus – global terrorism, Bill 
Gates, the army on the streets, run! This 
time, some pink balls appeared on the 
screen. Atoms flowing across the screen, 
getting closer to one another and moving 
away again, and it was good. For a  mo-
ment, everything else seemed distant and 
insignificant. I did not even hear the pneu-
matic drill outside. In a word, hypnosis. 
Reset and restart. And Sylwia Chutnik’s 
post – which beeped – that we have every 
right not to comment on everything or take 
a stand on every matter that beeps. At that 
instant, I realised I had been carrying it in-
side for the last two days of my block.

Do we really have to live and breathe 
the media all the time? Can we take a break 
from them at least for a while? Will we be 
scared to death that the world has forgotten 
us, because it needs us so much? The social 
media play with people’s emotions, Sylwia 
writes, and it is sometimes hard to maintain 
a balance. Yes, that is true, because we usu-
ally do not keep it and later have to pay for 
sleeping pills. Keep that in mind when your 
phone beeps again. Thank you, Sylwia.  

P L U M !
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– ROZMOWA Z PIOTREM SOBIKIEM

FOTO
    GRA
FIA NIE ZAPOMINA

TEKST Jakub Wejskszner  
ZDJĘCIA Piotr Sobik

F O T O G R A F I A  N I E  Z A P O M I N A



Kuba Wejkszner: Piotrze, jesteś podróżnikiem, ale 
nie takim typowym. Ludzie zazwyczaj jeżdżą do 
różnych miejsc w celach rekreacji, odpoczynku. Jak 
Ty to traktujesz?
Piotr Sobik: Kiedy pojawił się pomysł podróżowania 
i mojego projektu fotograficznego, siłą rzeczy zacząłem 
o tym myśleć na poważnie jak o nowej drodze w życiu. 
Projekt foto to jedna rzecz, ale chodziło również i podró-
że jako ważną część autorozwoju i poznania siebie. Za-
bieram plecak, wyjeżdżam w ciemno i staram się odna-
leźć w danej sytuacji, gdzieś w zupełnie innym świecie.

KW: Miałeś kiedyś taką sytuację, że czułeś się 
naprawdę w zagrożeniu? Czy raczej świat traktował 
Cię życzliwie?
PS: Ja traktuję świat życzliwie i jak dotychczas on mnie 
też. Nie oznacza to jednak, że bhp podróżnika nie jest dla 
mnie najważniejszym elementem podróży. Tego typu 
sytuacje oceniam po powrocie i czasem mam wrażenie, 
że chyba mnie „pojebało”, że wsiadłem do tej przecieka-
jącej motorówki o północy z jakimś nieznany typem na 
środki Amazonki, ale, przy tej całej adrenalinie podczas 
pobytu na „końcu świata”, mam wrażenie, że prowadzi 
mnie intuicja. W momencie, kiedy odczuwam niepokój 
zawracam lub nie wchodzę w alejkę. Mam też w sobie 
sporo pokory, zdaję sobie sprawę, że miałem szczęście, 
które może się szybko skończyć. Świadomie biorę za to 
odpowiedzialność i nigdy nie wiem, jak to się skończy.
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KW: Z drugiej strony natomiast, co Cię 
zachwyciło? Zaskoczyło może podczas 
zwiedzania planety-matki?
PS: Oprócz oczywistych rzeczy takich jak 
ogrom świata, kultury, pięknych widoków, 
to chyba ja sam.  Dla mnie to tak napraw-
dę jedna wielka podróż w głąb siebie. Ta 
samotność, bliskość siebie z dała od „bez-
pieczeństwa”, czyli własnego środowiska, 
pozwala mi stwierdzić, ze żyję. Dodatkowo, 
czuję, że radzę sobie. Radzę sobie jako czło-
wiek, który potrafi współżyć z innymi ludź-
mi, żyjącymi w innych religiach i środowi-
sku. Poznałem też swoje miejsce w szeregu 
stosunku do matki natury – Ziemi. Jestem 
jej szczęściem, ale w każdej chwili może 
mnie zabrać i nic nie poradzę.

KW: A jaki jest człowiek w Twoim 
obiektywie? Ja wiem jaki jest Polak 
na pewno, widziałem kilku Niemców, 
Czechów, ale Ty masz zdecydowanie 
szerszą optykę na to, jakie ogólne 
cechy ma nasz gatunek. Czego się 
dowiedziałeś o nas?
PS: Na moich fotografiach człowiek jest chy-
ba odbiciem mnie. Analizuję swoją fotogra-
fię, nadaję jej sens i szukam odpowiedzi. To 
wszystko prowadzi trochę do mnie samego. 

NA MOICH 
FOTOGR A FI ACH 
CZŁOW IEK 
JEST CH Y BA 
ODBICIEM  
M N IE. 
A NA LIZUJĘ 
SWOJĄ 
FOTOGR A FIĘ, 
NA DAJĘ JEJ 
SENS I SZU K A M 
ODPOW IEDZI.

W momencie, w którym nie myślę, ale foto-
grafuję instynktownie, moje fotografie są 
głębsze, w mojej oczywiście interpretacji. 
„Ten człowiek” w moim obiektywie jest jak 
ja, ciekawy świata, ciekawy drugiego czło-
wieka. On chce więcej, cierpi, jest zagubio-
ny, ale ma ciepłe serce.

KW: Czego natomiast dowiedziałeś się 
o człowieku w ogólności? Jaki jest?
PS: Dokładnie taki sam, jak w  najbliż-
szym otoczeniu. Jesteśmy tacy sami. Rzu-
tuje na nas kultura, w której się urodzili-
śmy. Życiem dla mnie jest pozbycie się 
tych naleciałości. Co dziwne, uważam, że 
łączy nas, a nie dzieli, religia. Pijąc piwo 
z chłopakami w Etiopii rozmawiamy o ko-
bietach, za chwilę przekonują mnie do je-
dynej prawdy, która jest zawarta w Biblii, 
zapalając jointa w tym samym momencie. 
Na stadionie w Brazylii, podczas copali-
bertadores, widzę 60 tysięcy fanatyków 
po dwóch stronach barykady i obie stro-
ny modlą się do Jezusa o wygrany mecz. 
W Azji piję jakiś bimber w  lokalnej wio-
sce, tłumacząc gdzie Polska i w co wierzy-
my. W busie w Etiopii, kierowca i dwóch 
chłopaków wyrzucają kolesia siedzącego 
obok mnie, okazuje się, że chciał mnie 

okraść. Nie odnalazłem jakiejś złotej my-
śli o człowieku, ale patrząc w siebie, sta-
ram się zawsze zrozumieć zachowania 
drugiego, bo pewnie każdy z nas ma ciem-
ne i jasne strony.

KW: Oczywiście, koronawirusy 
skutecznie uniemożliwiły nam idealne 
podróżowanie tam, gdzie byśmy chcieli, 
ale jeśli udałoby się to przeskoczyć - 
gdzie planowałbyś pojechać do kolejnej 
destynacji?
PS: Trzy kierunki. Srebrenica-Rwanda-
-Kambodża. W dwóch pierwszych nadal 
żyją ludzie, których dosięgło piekło lu-
dobójstwa. Dojrzewa też nowe pokolenie 
dotknięte traumą po tych wydarzeniach. 
W Polsce narasta podział społeczeństwa, 
a to w dłuższym czasie prowadzi do trage-
dii. Wykreowano nam wrogów, atakuje się 
mniejszości. Każda tragedia zaczyna się od 
tego. Chcę pokazać ten koszmar, być może 
ktoś zrozumie ten niebezpieczny mecha-
nizm. Poza tym, prześladowane mniejszo-
ści mają zniknąć, wymazać się z historii. Te 
tematy powinny być ciągle poruszane, aby 
nie zniknęły nigdy.

KW: Dziękuję za rozmowę.  

F O T O G R A F I A  N I E  Z A P O M I N A
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PHOTOGRAPHY DOES NOT FORGET  
– AN INTERVIEW WITH PIOTR SOBIK
 
Kuba Wejkszner: Piotr, you’re a traveller but not 
a typical one. People usually travel to rest and relax. 
What are your travelling goals?
Piotr Sobik: When the idea for my travel photography 
project emerged, I naturally started to treat it seriously 

as my new way of living. The project is one thing, but 
travelling itself is also an important part of self-devel-
opment and exploration. I take a backpack, set off with-
out a plan and try to find my feet in a given situation, in 
a different world.

KW: Have you ever felt in serious danger? Or has the 
world treated you kindly?
PS: I treat the world kindly, and it does so, too. But it 
doesn’t mean I don’t care about travel health and safe-
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may come to an end. I take responsibility 
for my actions and I can’t be sure where 
life will take me.

KW: In other news, what has amazed you? 
Or surprised you during your exploration 
of Mother Earth?
PS: Apart from the obvious stuff like the 
vastness of the world, culture, beautiful 
views, I think it’s me. It’s a long journey in-
side myself. That solitude, closeness of my-
self far from ‘safety’ guaranteed by my own 
environment, makes me feel alive. Also, 
I feel I can cope with different things. I can 
cope as a person who can be around other 
people living in other religions and circles. 
I’ve also got to know my place on Planet 
Earth. I’m its joy, but it can take me any time 
it wants, and I can’t do anything about it.

KW: What are people like in your 
photographs? I know what Poles are 
like for certain, I’ve seen a few Germans, 
Czechs, but you probably have a broader 
perspective on our features as a species. 
What have you learned about us?

ty rules. When I look at certain situations 
in retrospect, I  sometimes think I  must 
have gone mad to get into that leaking 
motor boat with a stranger in the middle 
of the Amazon at midnight. But at that 
time, with the adrenaline of being ‘at the 
end of the world’, it seems I’m driven by in-
tuition. When I feel uneasy, I turn back or 
don’t take a certain path. I’m also humble. 
I know I’ve been lucky so far, and my luck 

PS: I suppose in my photographs, people are 
my reflections. I analyse my photographs, 
give them meaning and look for answers. It 
all leads me to who I am. When I take pho-
tographs instinctively, without reflection, 
they’re deeper, of course in my interpreta-
tion. ‘That man’ in my photographs is like 
me, curious about the world and other peo-
ple. He wants more, suffers, is lost, but has 
a good heart.

KW: What have you learned about people 
in general? What are they like?
PS: Just like the ones closest to us. We’re all 
alike. We’re shaped by the culture we grow 
up in. Leaving these influences behind is 
life to me. What’s strange, I believe we’re 
united, not divided, by religion. Once, I was 
drinking beer with guys in Ethiopia, we were 
talking about women and, in a moment, 
they were trying to convince me of the only 
truth in the Bible, lighting a joint at the same 
time. At a stadium in Brazil, during Copa 
Libertadores, I could see 60 thousand fanat-
ics on two opposing sides, praying to Jesus 
for victory in the match. In Asia, I was drink-
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ing some moonshine in a local village, explaining where 
Poland is and what we believe in. On a bus in Ethiopia, the 
driver and two guys threw out a guy who was sitting next 
to me. It turned out he wanted to rob me. I haven't discov-
ered any golden thoughts about man, but looking inside 
me, I always try to understand other people’s actions, be-
cause I believe everyone has the light and the dark side.

KW: Of course, coronaviruses have effectively 
prevented us from travelling where we would want 
to go, but if you could overcome these restrictions – 
what would be your next destination?
PS: Three directions. Srebrenica–Rwanda–Cambodia. 
In the first two, people who experienced the hell of geno-
cide are still alive. The next generation is growing up in 
the shade of those traumatic events. Polish society is 
more and more divided, which may lead to a tragedy in 
the long run. Enemies have been created, minorities are 
attacked. That’s the beginning of every tragedy. I want 
to show that nightmare; perhaps some people will under-
stand that dangerous mechanism. Besides, persecuted 
minorities are supposed to disappear from the pages of 
history. These topics should be brought up so that they’ll 
never disappear.

KW: Thank you for the interview.  

N O W Y  5  G W I A Z D K O W Y 
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W SOSIE Z MĘSKOŚCI

MĘSKA
MĘSKOŚĆ

ażdy mężczyzna musi zrobić w życiu 
trzy rzeczy. Zasadzić dom, zbudo-
wać dziecko i spłodzić drzewo. Czy 

coś takiego.
Potem jednak, w trakcie życia i pożycia, 

okazuje się, że mężczyzna musi robić także 
wiele innych rzeczy, o których nikt go nie in-
formował wcześniej. Na przykład, musi przy-
bijać rzeczy do ściany jako wiekuisty obowią-
zek. Musi także przyklejać różne rzeczy do 
innych. Powinien także umieć piłować oraz 
używać wiertarki.

To jednak nie wszystko! Mężczyzna, jak 
się okazuje, musi być agresywny, ale nie za 
bardzo. Czyli, na tyle, by jego stanowczość 
była widoczna i godna podziwu, ale nie na 
tyle, by zagrażała innym ludziom. Wtedy jest 
się uznawanym za łobuza, który może i kocha 
najmocniej, ale dość krótko.

Ponadto, męski punkt widzenia nie zawie-
ra w sobie takich elementów jak wrażliwość. 
To znaczy, można płakać nad poległym towa-
rzyszem broni, walcząc w nieswojej wojnie na 
terenie innego, suwerennego kraju, ale nie 
można płakać podczas oglądania filmów na 
ten sam temat, chyba że akurat w wojnie, któ-
ra jest tematem owego filmu, brał ów mężczy-
zna udział.

Ale, ale, jest tego więcej! Mężczyzna po-
winien mieć wiele kobiet. I rozpocząć współ-
życie bardzo wcześnie. Wynika to z faktu, że 
mężczyźni to w końcu prymitywy po prostu, 
paskudne testosteronowe stworzenia napę-
dzane adrenaliną, więc fakt zdobywania ko-
biecych łón (musiałem) jest czymś, co czyni 
chłopca chłopcem ostatecznie.

No i najważniejsze, mężczyzna musi być 
męski. Określenie to wciąż spędza sen z po-
wiek językoznawcom. Niektórzy uważają, 
że jest to idea negatywna, czyli męskim jest 
wszystko to, co nie jest niemęskie, czyli np. 
mycie się albo ubieranie czegokolwiek inne-
go niż bluza/jeansy lub garnitur. Inni nato-
miast twierdzą, że pojęcie to zawiera w sobie 
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zostanie publikowanym autorem 
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wszystkie cechy biologiczne mężczyzn, czyli 
np. mężczyzna musi być chujem. Ogólnie na-
tomiast, przyjmuje się, że męskie jest to, co 
akurat dany oponent wymaga w określonym 
momencie. Męskie może być dbanie o siebie, 
może być nie dbanie o siebie, może być zara-
bianie pieniędzy, a może też być szlachcicem 
na utrzymaniu. Zasadniczo – nikt nie wie 
o co chodzi, ale każdy udaje, bo nikt nie chce 
się okazać niemęski. Szczególnie w stosunku 
do wszystkich. 

ENGLISH

MANLY MASCULINITY IN ITS OWN 
MASCULINE GRAVY

Every man must do three things in life: plant 
a house, build a son and raise a tree. Or some-
thing like that.

Later in life, however, it turns out that 
a man must do a lot of other things nobody 
told him about. For example, his eternal duty 
is to hang things on the wall. He must glue 
things. He should also know how to use the 
saw and the drill.

But that is not all. A man, as it turns out, 
must be aggressive but not too much. It 
means that his firmness should be visible and 
admirable, but it should not be a danger to 
other people. Then, you are regarded as a bad 
guy who perhaps loves the most but for quite 
a short time.

Moreover, the male perspective does not 
include such elements as sensitivity. Well, you 
can cry over a fallen brother in arms, fighting 
someone else’s war on the territory of another 
independent country, but you cannot cry at 
films on the same topic unless you had fought 
in the war depicted in the film.

But there is more! A man should have many 
women. And become sexually active at an early 
age. This is because men are barbarians, rotten 
testosterone creatures driven by adrenaline, so 
winning women’s wombs (I could not resist) is 
what makes a boy a boy in the end.

And, most importantly, a man must be 
manly. This term is a fever dream of linguists. 
Some believe that it is a negative idea, which 
means everything that is not unmanly, for ex-
ample, washing or wearing anything else than 
a blouse/jeans or a suit, can be considered 
manly. In turn, others say that the term covers 
all biological attributes of men, for example, 
a man must be an asshole. In general, it is as-
sumed that everything required by a given op-
ponent at a given time is manly. These may in-
clude taking care of yourself, not taking care 
of yourself, making money, or being a noble 
dependant. In principle, nobody knows what 
it is all about, but everyone accepts it not to 
be considered unmanly. Especially towards 
everyone else. 

M Ę S K A  M Ę S K O Ś Ć . . .



ładka jest przeznaczona do ruchu pieszego, otwiera się 
poprzez obrót przęsła na wyspie centralnej i jest dosto-
sowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Fundament kładki, o wadze co najmniej 100 ton, przy-
pomina wynurzającą się na powierzchnię łódź podwodną. 
To na nim będzie obracać się pomost. Wynurzający się ele-

KŁADKA, KTÓRA ŁĄCZY DŁUGIE POBRZEŻE NA WYSOKOŚCI ULICY ŚW. DUCHA Z WYSPĄ SPICHRZÓW 
MA 57 METRÓW DŁUGOŚCI I 4 ,5 METRA SZEROKOŚCI ZOSTAŁA URUCHOMIONA 1 SIERPNIA.

TEKST Zuzanna Gajewska  ZDJĘCIA Dominik Paszliński/gdansk.pl
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KŁADK A NA W YSPĘ 
SPICHRZÓW JUŻ DZIAŁA!
M I E S Z K A Ń C Y  I   T U RY Ś C I  MO G Ą  KOR Z Y S TAĆ  Z   N OW E G O  MO S T U

ment ma pełnić przede wszystkim funkcję ochronną na wy-
padek uderzenia przepływającego statku.

Kładka będzie obracana na każde żądanie kapitanatu 
gdańskiego portu jachtowego. Sygnał wysłany będzie do 
pracownika obsługi, który otwierać będzie kładkę za pomo-
cą pilota. Harmonogram otwarć kładki jest skoordynowany 

Powstający w ramach PPP na Wyspie Spi-
chrzów nowoczesny kompleks handlowo-
-mieszkaniowo-usługowy o łącznej powierzchni 
użytkowej około 60 tys. m², składa się z hotelu 
i budynku mieszkaniowo-apartamentowego.

Partnerstwo, oprócz powstania kład-
ki, zakłada również przebudowanie mostu 
Stągiewnego na most zwodzony, renowa-
cję Długiego Pobrzeża, przebudowanie ul. 
Chmielnej (już zrealizowane) i jej połącze-
nie z Podwalem Przedmiejskim. Inwesty-
cja jest realizowana etapami i zakończy się 
w 2023 roku. 

 
ENGLISH

NEW FOOTBRIDGE TO GRANARY 
ISLAND COMMISSIONED  
AND OPEN FOR GDAŃSK 
INHABITANTS AND TOURISTS

The Development Directorate of the City of Gdańsk 
and the Roads and Greenery Authority, together 
with the Captain of the Port of Gdańsk, have 
commissioned the rotating footbridge to Granary 
Island. The new footbridge is already open for 
Gdańsk inhabitants and visitors.

The footbridge connecting Długie Pobrzeże 
Street near Św. Ducha Street and Granary 
Island is 57 metres long and 4.5 metres wide. 
It is designed for the pedestrian traffic, opens 
through rotating a span on the central island, 
and is adapted for the disabled.

Its foundation, weighing at least 100 tonnes, 
looks like a submarine emerging from the river. 
The bridge will rotate on it. The main function 

of the emerging element is to protect the foot-
bridge against being hit by a passing ship.

The footbridge will rotate at every request 
of the captain of the yacht port. The signal will 
be sent to a staff member who will open the 
footbridge with a pilot. The opening schedule 
has been drawn up in coordination with the 
schedule of the existing footbridge to Ołowi-
anka Island, which facilitates smooth traffic of 
sailing vessels.

The structure features eye-catching illumi-
nated glass elements, slanted railings and illu-
mination compliant with conservation guide-
lines. It blends into the landscape of the Old 
Town, is an attractive viewpoint for its users 
and will facilitate improved communications 
between the northern headland of Granary Is-
land and Długie Pobrzeże Street.

The investment was carried out as part of 
a publicprivate partnership by Granaria De-
velopment Gdańsk, a company developing the 
northern headland of the island. The invest-
ment cost was about PLN 10 million.

A modern residential and commercial 
complex of the total surface of about 60 thou-
sand square metres, built as part of the part-
nership on Granary Island, comprises a hotel 
and a residential and apartment building.

The partnership also involves construct-
ing the footbridge near Św. Ducha Street as 
well as reconstructing the Stągiewny Bridge 
into a drawbridge, restoring Długie Pobrzeże 
Street, restoring Chmielna Street (complet-
ed) and connecting it to Podwale Przedmie-
jskie Street. The investment is implemented 
in several stages and will have been complet-
ed by 2023. 
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z istniejącą kładką na Ołowiankę oraz umożli-
wia płyny ruch jednostek pływających.

Obiekt wy posażony jest w ciekawe 
szklane elementy pomostu podświetlone 
od spodu, pochylone balustrady oraz zgod-
ną z wytycznymi konserwatorskimi ilumi-
nację.  Doskonale komponuje się w krajo-
brazie Starego Miasta, stanowi atrakcyjny 
punkt widokowy dla użytkowników oraz 
pozwoli lepiej skomunikować obszar pół-
nocnego cypla Wyspy Spichrzów z Długim 
Pobrzeżem. 

Kładka została zrealizowana w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego przez 
spółkę Granaria Development Gdańsk, któ-
ra zabudowuje północny cypel gdańskiej 
wyspy.  Koszt budowy przeprawy to oko-
ło 10 mln złotych.
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TEKST www.pomorskie-prestige.eu

KRAI NA MIODEM I SEREM KUSZĄCA
POMORSKIE
ZAPRASZAMY W PODRÓŻ PO REGIONALNYCH, POMORSKICH SMAKACH. TYM RAZEM BĘDZIE TO OPOWIEŚĆ O MIODACH I SERACH. 
AROMATYCZNYCH, DELIKATNYCH, ROZPŁYWAJĄCYCH SIĘ W USTACH. TAKICH, KTÓRE ZAGRAJĄ GŁÓWNE ROLE NA TALERZU, ALE 
RÓWNIEŻ DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ JAKO DODATKI. INSPIRACJI SZUKALIŚMY W NAJLEPSZYCH POMORSKICH RESTAURACJACH.

ojewództwo pomorskie to kra-
ina mlekiem i miodem płynąca. 
Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod 

uwagę krajobrazy pełne lasów, łąk i jezior 
oraz bogactwo regionalnych produktów. Lo-
kalne pyszności to prawdziwa perła regionu. 
Zaczynając od grzybów i dziczyzny, poprzez 
soczyste owoce i przetwory (próbowaliście 
obłędnie pysznej truskawki kaszubskiej?), na 
miodach i produktach mlecznych kończąc. 
Jest w czym wybierać!

Dzisiaj skupimy się na tych dwóch ostat-
nich, czyli miodach i  serach. Na pierwszy 
rzut oka,  oba produkty nie mają ze sobą wiele 
wspólnego. Nic bardziej mylnego. Miód i ser 
mogą doskonale ze sobą współgrać, będąc 
składnikami tego samego dania. Dobrze wy-
brzmią również osobno - w końcu to prawdzi-
we gwiazdy pomorskich gospodarstw.  

DEGUSTACJA NAJLEPSZYCH 
POLSKICH SERÓW
Zacznijmy od klasyka, ale w  bardziej wy-
kwintnym wydaniu. Na pewno kosztowali-
ście kiedyś serów, serwowanych na desce. Po-
dobną, ale zdecydowanie bardziej fantazyjną 
propozycję przygotowała restauracja Biały 
Królik z Gdyni. Do skosztowania otrzyma-
my 8 rodzajów najlepszych polskich serów, 
wyselekcjonowanych w taki sposób, aby jak 
najlepiej pokazać różnorodność gatunków, 
tekstur i  kolorów. Będą sery krowie długo 
dojrzewające, szlachetne pleśniowe oraz aro-
matyczne kozie.

To oczywiście nie koniec niespodzianek. 
Sery będą podane w towarzystwie konfitur 
szefa kuchni Marcina Popielarza oraz mio-
du ziołowego i wypieków - brioszek, tartinek 
chlebowych i podpłomyków z papryką. Brzmi 
wybornie, prawda? Degustacja może stano-
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wić zwieńczenie eleganckiej kolacji, przedłu-
żając nasz wieczór z butelką wina i przy bla-
sku świec o kolejne godziny.

SER I MIÓD NA WYTRAWNIE
Propozycja restauracji Eliksir w Gdańsku 
przypadnie do gustu miłośnikom wytrawnych 
smaków, przełamanych nutą słodkości. Głów-
ne role w tym daniu grają: kozi ser oraz por, ale 
nie zabrakło miejsca również dla miodu.

- Najpierw wypiekamy foremki ciastka. 
Następnie, forma wypełniana jest farszem 
porowym z  gałką muszkatołową, śmie-
tanką i kozim serem własnej produkcji. 
Ser tworzony jest z mleka koziego przez 
48 godzin w Eliksirze. Danie wykańczane 
jest strużkami miodu z kaszubskich pasiek 
i dekorowane drobno posiekanym szczy-
piorkiem oraz kawałkami karmelizowane-
go orzecha włoskiego - mówi Paweł Wątor, 
szef kuchni restauracji Eliksir.

Drugą wytrawną propozycją jest san-
dacz z kruszonką z koziego sera od restaura-
cji Gdański Bowke. Całość jest serwowana 
na puree ziemniaczanym z karmelizowaną 
marchewką w miodzie lipowym i smażony-
mi brokułami w sosie pietruszkowym. Se-
kret tego dania tkwi w połączeniu klasyki 
z nowoczesnym twistem. Intensywny aro-
mat koziego sera z dodatkiem słodyczy mio-
du - to brzmi naprawdę wybornie!

A MOŻE SŁODKI SERNIK?
Przyjęło się, że deser jest najlepszym zwień-
czeniem każdej uczty. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, aby stanął na stole jako pierw-
szy - po kaszubsku, albo nawet stał się jedy-
nym bohaterem wieczoru. Bo jeżeli deser 
jest tak dobry, że rozpływa się w ustach, czy 
czegoś więcej do szczęścia potrzeba? Taki 
deser - a dokładniej sernik na kaszubskim 
twarogu z kremem waniliowym i owoca-
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mi sezonowymi - zaserwują nam w restauracji Polskie 
Smaki w Sopocie.

- Głównym bohaterem sernika jest świeży twaróg, 
który trafia do nas z lokalnego przetwórstwa mlecznego. 
Kremową konsystencję zawdzięczamy trzykrotnemu mie-
leniu. Za kruchość spodu odpowiada masło, również od lo-
kalnego dostawcy, a także dłuższy okres pieczenia - mówi 
Krystian Szidel, szef kuchni restauracji Polskie Smaki. 

ENGLISH

POMORSKIE – THE LAND OF HONEY AND 
CHEESE

Set out on a journey across regional tastes of Pomorskie. This 
story is about honey and cheese – aromatic, delicate, melting 
in your mouth; those that can play the prominent role on your 
plate as well as be on the side. We looked for inspiration in the 
best restaurants in Pomorskie.

Pomorskie Province is the land of milk and honey, 
boasting beautiful landscapes with forests, meadows 
and lakes as well as the richness of regional products. 

D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E4 2 – 4 3

Local delicacies are a true pearl of the region. Start-
ing from mushrooms and game, through juicy fruits 
and preserves (have you ever tried heavenly Kaszuby 
strawberries?), to honey and dairy products – there is 
plenty to choose from. 

Today, we will focus on the last two – honey and 
cheese. At first glance, it seems they have little in 
common. Quite the contrary! Honey and cheese can 
go together perfectly in the same dish. Each of them is 
also delicious on its own – after all, they are true stars 
of Pomorskie kitchens.

CHEESE TASTING
Let us start with a more sophisticated version of a clas-
sic. For sure, you have tasted different types of cheese 
served on a board. Biały Królik Restaurant in Gdynia 
offers something similar but much more fanciful. You 
will get eight kinds of the best Polish cheese, careful-
ly selected to present a variety of types, textures and 
colours, including long-ripened cow cheese, noble 
mould-ripened cheese and aromatic goat cheese. 

But there is much more. The cheese is served with 
preserves made by Chef Marcin Popielarz, herbal hon-
ey and pastries – brioches, bread tartines and flat-
bread with pepper. Sounds delicious, doesn’t it? The 
cheese tasting will be a great crowning of an elegant 
dinner, which will make your evening at candlelight 
with a bottle of wine last longer.

SEASONED CHEESE AND HONEY
If you are after seasoned flavours with a sweet note, 
visit Eliksir Restaurant in Gdańsk to taste a dish com-
bining goat cheese, leek and honey. 

‘First, we bake bases. Next, we fill them in with 
leek with nutmeg, cream and home-made goat cheese 
made from goat milk for 48 hours in Eliksir Restau-
rant. Then, we finish the dish with trickles of honey 
from Kaszuby and decorate it with finely-chopped 
chives and candied walnuts,’ says Paweł Wątor, Chef 
at Eliksir Restaurant.

In Gdański Bowke Restaurant, you will find zan-
der with goat cheese crumble served on potato puree 
with candied carrots in lime honey and fried brocco-
li in parsley sauce. The secret of the dish is the com-
bination of classics and a modern twist. The intense 
aroma of goat cheese with sweet honey – it sounds 
truly delicious! 

HOW ABOUT SWEET CHEESECAKE?
It is customary that a delicious dessert is the best way 
to finish a feast. But it does not mean the dessert can-
not be served first, like in Kaszuby, or even become 
the hero of the evening. If it is so good that it melts 
in the mouth, what more do you need? You can find 
such a dessert – cheesecake with cottage cheese from 
Kaszuby with vanilla cream and seasonal fruit – in 
Polskie Smaki Restaurant in Sopot.

‘The highlight of the dish is fresh cottage cheese 
from a local dairy company. Its creamy consistency is 
achieved by triple grinding, while butter from a local 
supplier and longer baking time make the base crunchy,’ 
says Krystian Szidel, Chef at Polskie Smaki. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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PRZEPIS STWORZONO WE WSPÓŁPRACY Z RESTAURACJĄ GDAŃSKI BOWKE.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

4 4 – 4 5

POLSKIE JADŁO, CZYLI GOLONKA

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

olonka to tradycyjna potrawa kuchni polskiej i re-
gionalnej. Smak, którego nie da się zastąpić niczym 
innym. Choć ciężka, podawana z piwem i kapustą, 

gości u mnie na stole przynajmniej kilka razy do roku. Do 
golonki potrzeba przede wszystkim cierpliwości, bo bez 
tego niestety jej smak wyjdzie nieodpowiedni. Mimo tego, 
że wymaga to czasu, nigdy mnie to nie odstraszało. Pozna-
cie tutaj dwa przepisy na przyrządzenie tego dania. Tekst ten 
powstał zresztą przez przypadek, podczas moich odwiedzin 
restauracji Gdański Bowke, gdzie ową golonkę zamówiłem, 
do której to zresztą serdecznie zapraszam, bo naprawdę 
warto. Zamówiłem ją natomiast, ponieważ, nie ukrywam, 
że bywam leniwy, a i dieta moich dzieci na golonce póki co 
się nie opiera. Po powrocie w rejony, w których mieszkam 
zasięgnąłem języka i tak postarałem się zrobić golonkę pilz-
neńską, a właściwie coś na jej wzór. W ten sposób powstały 
dwa przepisy oraz zaproszenie dla tych bardziej leniwych do 
miejsca, gdzie na golonkę po prostu opłaca się wrócić.

Co więc jadłem? Golonkę peklowaną, pieczoną w wa-
rzywach korzennych, a następnie gotowaną z piwem, mar-
chwią, selerem i pietruszką. Całość podawana jest z sosem 
piwnym oraz młodą kapustą z boczkiem. Smakowo całość 
dopełniło w Gdańskim Bowke piwo naturalne. Delikatny 
jasny lager z dolnej fermentacji pachniał słodko i świetnie 
komplementował całość dania.

Można by zapytać – czemu tak mało o samym procesie 
tworzenia golonki? Takowego do końca nie poznałem, ale 
poznałem wskazówki co zrobić, aby mięso z golonki było 
lepsze. W swoim przepisie postaram się ująć ich trochę wię-
cej dla fanów gotowania.

Golonkę pilzneńską wkładamy do drewnianego lub 
szklanego naczynia i zasalamy. Już pierwszego dnia go-
lonka zaczyna puszczać soki. Regularnie podlewamy ją 
nimi przez następne 7 dni. Po tygodniu, mamy dwa spo-
soby na jej przygotowanie. Albo wędzenie i parzenie, albo 
gotowanie i pieczenie. Wędzimy w dymie drzew owocowych 
zgodnie z wagą golonki. Następnie wyparzamy całość z wa-
rzywami korzennymi, majerankiem, czosnkiem oraz cebu-
lą. Jak wiadomo, mieszkając w bloku z tego przepisu niewie-
le skorzystamy, możemy więc wybrać drugą opcję. Golonkę 
gotujemy w wywarze podobnym jak podczas wyparzania jej 
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ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje 
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza 
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, 
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie 
na odwrót.
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po wędzeniu. Gdy golonka zrobi się już miękka, a pro-
ces ten może trwać nawet kilka godzin, przekładamy 
ją na blaszkę, nacinamy skórę, smarujemy oliwą i pie-
czemy aż skórka się zarumieni. Do całości polecam 
również młodą kapustę zasmażaną z samym koper-
kiem lub boczkiem, decyzję zostawiam wam.

P.S. Marcinie [Marcin Faliszek, były szef kuchni 
w  Gdańskim Bowke – przyp.red.], dziękuję za roz-

mowę, bo dzięki niej golonkę udało się zrobić jeszcze 
lepiej niż poprzednim razem. Moja kolejna podróż do 
Trójmiasta na pewno skończy się także wizytą na go-
lonce z małym piwem w Gdańskim Bowke. 

 
ENGLISH

POLISH FOOD, OR PORK KNUCKLE

The recipe was written in cooperation with Gdański  
Bowke Restaurant.

Pork knuckle is a traditional Polish and regional dish 
whose taste is one-of-a-kind. Although it is quite 
heavy, especially when served with beer and cabbage, 
I make it at least a few times a year. Pork knuckle re-
quires patience or else its taste is unsatisfactory. Al-
though it takes time, I have never been discouraged by 
it. Today, I will give you two recipes for the dish. The 
idea occurred to me during one of my visits to Gdańs-
ki Bowke Restaurant, where I  ordered pork knuckle, 
and I recommend it to you, too. I must admit I ordered 
it because I happen to be lazy and my children’s diet is 
not based on pork knuckle yet. When I returned to my 
region, I  made some enquiries and tried to prepare 
Pilzno pork knuckle, or something similar. Two reci-
pes were written as a result, and they come along with 
an invitation for the lazy ones to a place where you will 
want to return to.

What did I have? Corned pork knuckle roasted in 
root vegetables, then cooked with beer, carrots, cel-
ery and parsley. The dish is soaked in beer sauce and 
served with young cabbage and bacon. In Gdański 
Bowke, it was paired with natural beer. Delicate, low 
fermentation lager had a sweet smell and was a per-
fect pair for the pork knuckle.

You may ask – why so little about the process of 
making pork knuckle? I did not get to know it, but 
I got some pieces of advice on how to make the meat 
better. In my recipe, I will try to include more of them 
for cooking fans.

For Pilzno pork knuckle, put the meat into wood-
enware or glassware and salt it. It will give off juice 
on the very same day. Water it with the juice regularly 
for the next seven days. After a week, you have two 
options: either smoking and steaming or cooking and 
roasting. Smoke it in fruit tree smoke by its weight. 
Next, steam it with root vegetables, marjoram, garlic 
and onion. As you probably know, this recipe is use-
less if you live in a block of flats, so you can move on 
to the next one. Cook the pork knuckle in a stock like 
the one for steaming after smoking. When tender – 
and this may take up to a few hours – place it on a tin, 
cut the skin, oil it with olive oil and roast until brown. 
Serve it with young fried cabbage with dill or bacon, 
it is up to you.

P.S.: Marcin [Marcin Faliszek, former Chef at 
Gdański Bowke – Editor’s note], thank you for your 
advice. It helped me make better pork knuckle than 
my previous one. My next trip to Tricity will definite-
ly include pork knuckle with a small beer in Gdański 
Bowke Restaurant. 
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élican to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych 
kulinarnie miejsc na mapie Sopotu. Wyśmienita lokalizacja 
w Centrum Haffnera przy ul. Bohaterów Monte Cassino za-

prasza turystów i wszystkich gości, którzy wybrali Sopot jako miej-
sce wypoczynku. 

Restauracja Pélican słynie z dopracowanego i różnorodnego menu. 
Klienci szczególnie chwalą różnorodną ofertę tapas, nieoczywiste połą-
czenia smaków w zupach, zaskakujące dania z grilla lawowego, a także 
sycące i pyszne dania główne. Owoce morza, pizza i różnorodne desery 
tworzą bogatą ofertę smaków, która pozwoli zaspokoić najbardziej wy-
bredne gusta. Gościom polecamy również ofertę autorskich koktajli. 
Bogata karta wyselekcjonowanych win umili każde mniej formalne spo-
tkanie. Wieczorami barmani zaskakują gości kreatywnością i zaskaku-
jącymi pomysłami na drinki. 

RESTAURACJA
PÉLICAN
TEKST Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA Mat. Prasowe 
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P
bartenders surprise guests with creative and 
fabulous drinks.

The modern and industrial, yet bright and 
hospitable interior of the restaurant encour-
ages guests to visit it more often. Clients are 
also pleased by the open space of the Pélican 
– one can organize informal meetings, fam-
ily ceremonies, or unforgettable dinners. The 
excellent location close to the main tourist 
street is a great option for the biggest groups. 
In warmer months, guests can enjoy sitting 
outside on the summer terrace and observe 
lively Bohaterów Monte Cassino Street.

Pélican is a must-visit place on the map  
of Tricity.   

guests that chose to spend their leisure time 
in Sopot.

Restaurant Pélican is famous for its 
well-planned and diverse range of gourmet 
options and is especially appreciated for its 
extensive tapas menu, unusual flavors mixed 
in soups, unexpected dishes from lava stone 
grill, not to mention filling and delicious 
main courses. Seafood, pizza, and surprising 
desserts create a wide offer of flavors that will 
definitely satisfy even the most demanding 
guests. A great choice of carefully selected 
wines will tastefully complement every less 
formal meeting. One should also try original 
cocktails, especially in the evenings when the 

Nowoczesny, industrialny, a przy tym 
jasny i gościnny wystrój restauracji zachęca 
do częstych powrotów. Klienci chwalą prze-
stronność restauracji Pélican – można tu 
zorganizować nieformalne spotkanie w więk-
szym gronie, rodzinną uroczystość albo nie-
zapomnianą kolację. Lokalizacja tuż przy 
głównej arterii turystyczno-rozrywkowej 
sprzyja również większym grupom. W cie-
płych miesiącach restauracja zaprasza do 
letniego tarasu, z którego goście mogą obser-
wować tętniący życiem Monciak. 

Pélican to obowiązkowe miejsce na mapie 
Trójmiasta.   

ENGLISH

PÉLICAN RESTAURANT

The Pélican is one of the most interesting 
and culinary attractive places on the map 
of Sopot. Perfectly located in the Haffner 
Centre by the main street, Bohaterów Monte 
Cassino, it warmly welcomes tourists and all 

 PÉLICANRESTAURANT 
Bohaterów Monte Cassino 63, 81-767 Sopot 
www.pelicansopot.pl   
Instagram: pelican_sopot 
FB: facebook.com/PelicanWineGrillTapas   

tel : +48 58 341 54 17 

R E S T A U R A C J A  P É L I C A N

PÉ L IC A N  T O  J E D NO 
Z   N A JC I E K AWS Z YC H 
I   N A J BA R DZ I E J 
AT R A KC YJ N YC H  K U L I N A R N I E 
M I E J S C  N A  M A PI E  S OP O T U.
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  MATO
PEJA  

tym roku nie odbyły się festiwale 
piosenki w Opolu i Sopocie. Na 
brak rozrywki nie można jednak 

narzekać dzięki mediom społecznościo-
wym, które serwują nam nieprzerwany fe-
stiwal tandety oraz głupoty. W programie 
m.in. największe zasięgi i największe zarob-
ki osiągane przez ludzi, którzy nie mają żad-
nych wyjątkowych umiejętności. Od czasu 
do czasu wydają z siebie pojedyncze dźwię-
ki, nie potrafiąc sklecić poprawnie żadnego 
zdania w rodzimym języku, ale za to lokowa-
nie produktu mają w małym palcu. 

Tradycyjne media, nie tylko te narodo-
we, równie mocno promują przeciętność. 
Zaniżają skutecznie loty, hacząc przy tym 
nierzadko podwoziem o  dno. Może się 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N
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nie wymarli. Wierzę, że tylko chwilowo 
spychani są na margines. Popyt jest dziś na 
onomatopeje. Oratorom pozostaje czekać 
na lepsze czasy!   

ENGLISH

ONOMATOPOEIA

This year’s festivals in Opole and Sopot 
were postponed or cancelled. But no wor-
ries – there is still lavish entertainment laid 
on by the social media, which are giving us 
a continuous festival of trash and rubbish. 
The programme includes the highest reach 
and earnings of people who have no special 
abilities whatsoever. From time to time, 
they utter a few sounds, unable to string 
two words together in their mother tongue; 
still, they have product placement at their 
fingertips. 

The traditional media, not only the na-
tional ones, promote mediocrity just as 
hard. They let their standards drop, often 
reaching the lowest of the low. I might be 
getting old but I look back with fondness 
on the times when covers of magazines 
presented talented, outstanding, experi-
enced people who had something to say. 
Nowadays, interview guests mostly include 
pathostreamers, pathocelebrities, people 
appearing in shows about sitting on the 
couch or dreaming about the title of a true 
lady or gentleman. Until a few years ago, 
titles of articles published on the Internet 
made sense and were directly related to 
their content. Now, they are empty shells 
whose only purpose is to encourage visi-
tors to click on the link.

Although I am only in my thirties, I still 
remember the world played by different 
rules and I must admit I miss it a little. I am 
aware that times are changing very fast. 
I accept that but I cannot settle for instant 
solutions. I must be the last generation of 
the old school – in both literal and meta-
phorical sense. I remember senior teachers 
from my primary school who could answer 
almost every question. I remember that 
a large part of the TV schedule included 
quality shows, while articles in magazines 
were longer than one column. I grew up be-
lieving that to achieve something, you must 
put in at least a little effort in it, gain knowl-
edge and competence. It is quite different 
nowadays. Of course, this is not a reason to 
complain about the condition of the soci-
ety in Poland, Europe or the world. Luckily, 
wise, intelligent erudites with something 
to say have not died out yet. I believe their 
marginalisation is only temporary. What is 
now in demand is onomatopoeia. Orators 
must wait for better days!   

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, 
które stworzył na potrzeby powstających firm, 
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług. 
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii 
komunikacyjnych zarówno dla  międzynarodowych 
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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starzeję, ale z sentymentem wspominam 
czasy, gdy bohaterami okładek magazynów 
byli ludzie utalentowani, wybitni, doświad-
czeni, mający coś do powiedzenia. Dziś 
wywiady przeprowadza się głównie z pato-
streamerami, patocelebrytami, osobami 
występującymi w show o siedzeniu na ka-
napie albo marzącymi o tytule prawdziwej 
lady (czyt. lejdi) czy dżentelmena. Tytuły 
artykułów publikowanych w Internecie jesz-
cze kilka lat temu miały jakikolwiek sens 
i bezpośrednio nawiązywały do treści. Dziś 
są pustymi wydmuszkami, których jedynym 
zadaniem jest wzbudzenie namiętnej „kli-
kalności” w narodzie.

Pomimo zaledwie trzydziestu kilku lat 
na karku, pamiętam jeszcze świat urzą-
dzony według nieco innych zasad i  tro-
chę za nim tęsknię. Zdaję sobie sprawę, 
że czasy się niezwykle szybko zmieniają. 
Akceptuję to, ale nie przekonują mnie 
rozwiązania typu instant. Chyba jestem 
ostatnim pokoleniem starej szkoły – rozu-
mianej zarówno dosłownie, jak i metafo-
rycznie. Pamiętam z czasów podstawówki 
gwardię nauczycieli-seniorów, którzy zna-
li odpowiedź na niemalże każde pytanie. 
Pamiętam, że znaczną część ramówki sta-
cji telewizyjnych stanowiły wartościowe 
programy, a  artykuły w  czasopismach 
zajmowały więcej niż jedną kolumnę. 
Dorastałem w  przekonaniu, że aby coś 
osiągnąć trzeba w to włożyć choć odrobi-
nę wysiłku, zdobyć wiedzę i kompetencje. 
Dziś jest zgoła inaczej. Oczywiście nie jest 
to powód do użalania się nad stanem społe-
czeństwa w Polsce, w Europie, czy na świe-
cie. Na szczęście mądrzy, inteligentni, ma-
jący coś do powiedzenia erudyci jeszcze 
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5 MINUT 
       Z PORSCHE 
718 BOXTER 
TEKST I ZDJĘCIA  Alexander Pieniążek

opot. Wtorek, godzina 9 rano. Przed 
naszym zespołem cały dzień pracy i po-
wrót do Warszawy. Błogi spokój podczas 

śniadania na hotelowym tarasie przerywa 
subtelny ryk silnika. Zerknąłem przez ba-
rierkę. Pod hotel Radisson Blu podjechało fi-
ligranowe coupe w srebrnym kolorze. Lakier 
mienił się jak nowo wykuta rycerska zbroja. 
Z samochodu wyszedł nasz wydawca i zawo-
łał mnie na krótką przejażdżkę. To będzie mój 
pierwszy bezpośredni kontakt z autem mar-
ki Porsche. Zaczynam od “płytkiej” wody, 
bo podstawiony model to 718 Boxter. Model 
z niemałą już historią i workiem stereotypów, 
które przyległy do tego auta przez ćwierć wie-
ku. Jak ten czas szybko leci...

“5 minut z…” to nowy format opisujący 
wrażenie na temat jakiego auta aut, bo spę-
dzeniu z nim tych przysłowiowych pięciu mi-
nut. Czy da się w tak krótkim czasie poznać 
samochód? Przekonamy się.

Porsche było dla mnie zawsze marką, któ-
ra stała z boku całej sportowej “śmietanki”. 
Gdy inne auta robione na to samo, lub po-
dobne “kopyto”, Porsche od wielu dekad kul-
tywuje swój nietypowy pomysł na kreowanie 
samochodu sportowego. Silnik umieszczony 
na tylnej osi i odciążony przód nie miały pra-
wa działać dobrze, lecz niemieckiej marce się 
to udało, a ich auta są dziś archetypem solid-
ności i konstruktorskiej dojrzałości. 

Przyznam że kiedyś jeszcze ta “inność” 
Porsche mi nie imponowała, lecz ostatnio 
zacząłem rozumieć ten fenomen. Boxter 
718 w  podstawowej wersji jest dopiero 
przedsmakiem tego, co ma do zaoferowa-
nia marka ze Stuttgartu, a zakorkowane 
ulice Sopotu nie są miejscem, które pozwo-
li ten przedsmak poczuć. 

Co nie zmienia faktu że po zajęciu miej-
sca za kierownicą okraszoną surowymi alu-
miniowymi wstawkami przytwierdzonymi 
na śruby, da się odczuć charakter auta nawet 
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Student dziennikarstwa, pasjonat 
motoryzacji, muzyki i wszystkiego co 
daje dużo emocji. Przygodę z filmem 
i fotografią zaczął na torze wyścigowym, 
a teraz realizuje się na wielu innych 
płaszczyznach. Zdolny leń.

ALEXANDER 
PIENIĄŻEK

S
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w korku. Dla osoby, która ma mniej-więcej 30 minut na za-
poznanie się z tak głębokim samochodem w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, to jest duży nadmiar informacji. 
W tym momencie korek jest po mojej stronie. Jedną ręką 
sprawdzam niewątpliwie dobre wykończenie deski roz-
dzielczej, to jak “klikają” się przyciski i co się dzieje po 
wciśnięciu tej dziwnej “lornetki”. 

Druga kurczowo trzyma mięsistą kierownicę pod-
czas toczenia się auta co 2 metry. 

Cóż, bez dwóch zdań jest to jedno z aut które można 
macać godzinami, ale my tyle czasu nie mieliśmy. Po 
przeprowadzeniu “macanego” egzaminu, trafiło mi się 
pierwsze miejsce na światłach. Jednym ruchem zmieni-
łem tryb jazdy na pokrętle na Sport+. Mój wydawca spoj-
rzał się na mnie z lekkim zaniepokojeniem, lecz głęboko 
w jego oczach widziałem dużo zrozumienia. W końcu 
mamy tylko chwile na bliższe poznanie się z tym autem, 
więc trzeba je zmusić do rozmowy. Po zapaleniu się zie-
lonego światła i wciśnięciu gazu do końca, 50 km/h zo-
stało osiągnięte wyjątkowo sprawnie. Frajdzie nie było 
końca, aż do kolejnych świateł za jakieś 250 metrów. 
Zdecydowanie, jeśli chcemy poczuć co Ferdinand Por-
sche chciał przekazać nam w swoich dziełach sztuki na 
kołach, musimy zabrać nasze auto za miasto. 

Jeśli jednak będziemy mieli okazję się wyszaleć poza 
miastem, powrót naszym zgrabnym cabrio na wąskie 
uliczki nadmorskiego kurortu będzie wyjątkowo satys-
fakcjonujący. Auto nie męczy w żaden sposób podczas 
jazdy po mieście, nie kusi na każdym kroku żeby wdep-
nąć gaz, a przemierzanie kolejnych kilometrów przez 
nadmorskie miejscowości to przyjemność.

Po tej przejażdżce potrafię określić do czego stworzo-
ny jest ten samochód. Nie do pobijania rekordów pręd-
kości, ani specjalnego afiszowania się statusem społecz-

U N I W ERSA LN Y SA MOCHÓD 
SPORTOW Y, KTÓRY DZIĘK I 
ZDEJ MOWA N EMU DACHOW I 
DA JE NA M Z W IĘKSZON E 
POCZUCIE WOLNOŚCI, KTÓR EJ ZA 
K IEROW N ICĄ 718 N IE BR A KUJE. 

nym. Jest to auto, które z przyjemnością 
zabierzemy nad morze, nie zmęczy nas 
podczas podróży, da nam dużo frajdy pod-
czas wieczornej jazdy po mieście jak i poza 
nim. Uniwersalny samochód sportowy, któ-
ry dzięki zdejmowanemu dachowi daje nam 
zwiększone poczucie wolności, której za 
kierownicą 718 nie brakuje. 

ENGLISH

5 MINUTES WITH – PORSCHE 718 
BOXTER

Sopot. Tuesday, 9 am. We have a whole day’s 
work and a drive back to Warsaw ahead of 
us. Our peaceful breakfast on the hotel ter-

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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race is interrupted by the subtle sound of 
an engine revving up. I look over the rail. 
In front of Radisson Blue Hotel, I can see 
a tiny silver coupe. Its paint is glistening like 
a newly-forged armour. Our publisher gets 
out of the car and calls me for a short ride. 
It is my first direct meeting with a Porsche. 
It is ‘shallow’ water for a start, because the 
car is 718 Boxter. The model has a rich his-
tory and a bag of stereotypes created for 25 
years. How time flies…

‘5 Minutes With’ is a new format describ-
ing impressions of a car after spending five 
minutes in it. Can we get to know a car in 
such a short time? Let’s check it out.

I have always regarded Porsche as a brand 
remaining on the sidelines of the crème 
de la crème of sports vehicles. When oth-
er manufacturers have been following the 
same or similar patterns, for many decades, 
Porsche has been cultivating its original idea 
for sports cars. It seemed the engine on the 
rear axle and the unburdened front could not 
work, but the German brand did it, and its ve-
hicles have become an archetype of solidity 
and mature design. 

I must admit I was unimpressed by that 
‘distinctiveness’ of Porsche until not so long 

ago, but recently, I started to understand its 
phenomenon. In its basic version, Boxter 
718 is only a foretaste of what the brand from 
Stuttgart has in store, and jammed Sopot 
streets are not a place where you can have 
this foretaste. 

That does not change the fact that when 
you get behind the wheel featuring raw 
bolted aluminium components, you can 
feel the character of the car even in a traf-
fic jam. It is already an overload of informa-
tion for a person who has about 30 minutes 
to explore such a complex – in a positive 
sense – vehicle. My side of the street is 
jammed. With one hand, I check the fine 
finish of the dashboard, the ‘clicking’ of the 
buttons and what happens if you press that 
strange ‘binoculars’.

The other hand clings to the wheel while 
the car is moving slowly, stopping every two 
metres. 

Well, this is the kind of a car you can 
touch for hours, but we do not have that 
much time. After the ‘touching’ test, I am fi-
nally first at the light. In one move, I switch 
on the Sport+ Mode. My publisher looks at 
me with slight concern, but I can see un-
derstanding deep in his eyes. After all, we 
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only have a few moments to test the car, so 
we must make it talk. When the green light 
is on, I put my foot down, and the car reach-
es 50 km/h very fast. It is super fun until we 
stop at another light in about 250 metres. If 
you are wondering what Ferdinand Porsche 
wanted to convey through his works of art 
on four wheels, you have to take the car out-
side the city.

But if you do not have a chance to do 
so, driving your agile convertible back to 
the narrow streets of the seaside resort 
will be highly satisfactory. The car de-
livers a comfortable driving experience 
without creating a temptation to put your 
foot down. With Porsche 718 Boxter, driv-
ing down the streets of seaside towns will 
be a pleasure.

After the drive, I finally know what the 
car is designed for. It is not breaking speed 
records or manifesting your social status. 
This is an easy-to-drive car you can drive 
to the seaside; a perfect fit both for night 
driving in the city and outside it. A versatile 
sporty car whose folding roof will give you 
a greater sense of freedom. And freedom is 
something you will definitely experience be-
hind the wheel of 718 Boxter. 
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JAK SIĘ ODNALEŹĆ 
W ŚWIECIE JEŹDZIECKIM 
– MAŁY PORADNIK DLA WIDZÓW
TEKST Alicja Kocik  ZDJĘCIA Aleksandra Ziętak

hoć trwająca pandemia mocno wstrzą-
snęła światem sportu, zmuszając mię-
dzy innymi organizatorów letnich 

igrzysk olimpijskich do przesunięcia imprezy 
o rok, sportowcy nie osiedli na laurach. Tre-
ningi muszą się odbywać ze swoją stałą regu-
larnością, a po krótkiej przerwie w większości 
krajów powróciły też zawody jeździeckie, choć 
zazwyczaj bez udziału publiczności i z zacho-
waniem zwiększonych zasad bezpieczeństwa 

C

J A K  S I Ę  O D N A L E Ź Ć  W  Ś W I E C I E  J E Ź D Z I E C K I M . . .

epidemicznego. Stali widzowie i miłośnicy 
sportu śledzą na bieżąco zmagania w „swoich” 
dyscyplinach, a ci, którzy do tej pory omijali 
sporty jeździeckie jako za bardzo niszowe, 
mają doskonałą okazję do przygotowania 
się „na sucho” i dowiedzenia co nieco przed 
kolejnym, miejmy nadzieję już normalnym, 
sezonem. Na sopockim Hipodromie kończy-
my właśnie sezon otwarty, tradycyjnymi już 
zawodami krajowymi i międzynarodowymi 
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego (WKKW) i być może jest to dobry 
moment, by przybliżyć nieco tę właśnie dyscy-
plinę jeździeckim laikom. 

WKKW, ze względu na swoją uniwer-
salność, nazywany jest królową dyscyplin 
jeździeckich. Zawody te są próbą dla konia 
i jeźdźca. Pierwsza konkurencja, ujeżdżenie, 
sprawdza wzajemne zrozumienie, umiejęt-
ność współpracy, a także płynność i elegancję 

ruchu konia. Konkurs ten rozgrywany jest na 
placu zwanym czworobokiem, a para musi 
wykonać konkretne figury wchodzące w skład 
wybranego programu: pasaż, piaff, piruet, 
w których koń musi się poruszać w określony 
sposób. Kolejnymi elementami są różne rodza-
je chodu: stęp, kłus i galop, wykonywany rów-
nież w odpowiedni sposób. Sędziowie ocenia-
ją również przejścia pomiędzy chodami, ich 
płynność i sposób wykonania, w którym nie 
powinno się zauważać sygnałów człowieka. 
Ideałem w ujeżdżeniu jest taka praca człowie-
ka i konia, że patrząc z boku mamy wrażenie, 
że porozumiewają się ze sobą myślami. 

Po ujeżdżeniu, kolejnego dnia, następuje 
druga próba, bieg terenowy z przeszkodami, 
tzw. kros. Tutaj liczy się wytrwałość i odpor-
ność, gdyż do pokonania jest wielokilometro-
wa trasa, na której ustawione są przeszko-
dy imitujące naturalne utrudnienia, jakie 

W K K W,  Z E  WZ GL Ę DU  N A 
S WOJĄ  U N I W E R SA L NO Ś Ć , 
N A Z Y WA N Y  J E S T  K RÓL OWĄ 
DYS C Y PL I N  J E Ź DZ I E C K IC H . 
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dawniej jeźdźców spotykały w lesie, a zatem 
kłody, przeszkody wodne, a także przeszkody 
imitujące krzewy i zarośla. Para praktycznie 
całą trasę pokonuje w galopie, a zatem trze-
ba tu mieć nie lada kondycję. Podczas próby 
krosowej należy nie tylko bezbłędnie poko-
nać wszystkie przeszkody, ale także zmieścić 
się w wyznaczonej normie czasu. Zazwyczaj 
na trasie krosu znajduje się kilka koni na raz 
– dwa lub nawet trzy, a jeśli publiczność pla-
nuje przemieszczanie się pomiędzy poszcze-
gólnymi przeszkodami, trzeba zachować 
czujność, by nie wejść w drogę pędzącemu ko-
niowi. Zazwyczaj trasy na krosie, w miejscach 
gdzie może się przemieszczać publiczność, 
wygrodzone są sznurkami, a bezpieczeństwa 
w pobliży przeszkód pilnują sędziowie, którzy 
gwizdkiem ostrzegają przed nadbiegającym 
koniem. Przed wejściem na teren, na którym 
odbywa się próba krosu warto zapoznać się 
z trasą biegu i poruszać się tylko tam, gdzie są 
wyznaczone dla widzów przejścia. Choć kibi-
cowanie z bliska na krosie może nas na począt-
ku nieco przerażać, warto przyjść na takie za-
wody, gdyż nic  nie może się równać oglądaniu 
tej konkurencji na żywo. Żadna relacja telewi-
zyjna nie odda tej siły i prędkości i  nie pozwoli 
docenić wysiłku, jaki zarówno koń i jak i czło-
wiek wkładają w taki przejazd. 

Trzeci dzień i trzecia próba to skoki przez 
przeszkody rozgrywane na placu. Tutaj z kolei 
sprawdza się kondycję zawodników i koni po 
krosie a także dokładność i styl pokonywania 
przeszkód. Jest to o tyle ważne, że potrzeba tu-
taj zupełnie innego podejścia niż w poprzedniej 
próbie. O wiele łatwiej jest tu o błąd, zrzutkę lub 
utratę punktów za czas. Można powiedzieć, że 
sportowy, człowiek i koń, musza się przed trzecią 
próba nieco wyciszyć i skupić na dokładności, 
tak, aby w ostatnim dniu prób nie utracić cen-
nych punktów zdobytych w poprzednich dniach. 

O zwycięstwie decyduje suma punktów 
zdobytych we wszystkich trzech próbach, a za-

tem jeździec nie może w trakcie zmieniać ko-
nia. Jest to bowiem wynik pary. Jednakże, po-
nieważ podczas jednych zawodów rozgrywane 
są konkursy o różnej trudności, wielu zawodni-
ków przywozi więcej niż jednego konia, dzięki 
czemu mogą startować na jednych zawodach 
kilka razy. 

WKKW nie jest jeszcze w Polsce tak po-
pularne jak skoki przez przeszkody, które 
również nadal uważane są za dość niszowe, 
a szkoda, bo to piękny sport, którego trady-
cje sięgają daleko do naszej historii. Jest też, 
jak większość dyscyplin jeździeckich, łatwy 
do oglądania, bowiem system przyznawania 
punktów nie jest specjalnie skomplikowany 
i już na swoich pierwszych zawodach można 
się szybko zorientować o co w tym chodzi. Za-
chęcam zatem do zerknięcia na kalendarz roz-
grywek i  zaplanowanie odwiedzin w  ośrodku 
jeździeckim, na przykład sopockim Hipodro-
mie, na których zawody w  różnych dyscy-
plinach organizowane są w każdym miesiącu, 
latem na powietrzu, zaś zimą na hali.  

ENGLISH

HOW TO FIND YOUR FEET IN HORSE 
RIDING – THE BEGINNER’S GUIDE

Although the continuing pandemic has shak-
en the world of sports, e.g. by forcing the or-
ganisers of the Summer Olympics to postpone 
the event by a year, sportspeople have not rest-
ed on laurels. Training must be held regularly, 
and after a short break, horse riding competi-
tions have been relaunched in most countries 
although they are usually held without the 
audience and following the pandemic safety 
guidelines. Regular spectators and horse rid-
ing fans follow their favourite ‘disciplines’ on 
an ongoing basis, while those who have regard-
ed horse riding as niche now have a perfect op-
portunity to learn more about the sport before 
the next, hopefully, normal season. The open 

season at the Sopot Hippodrome is going to 
end with the national and international Event-
ing Competition, and it may be a good time to 
introduce this discipline to those who have not 
heard much of it yet.

Given its universal character, the Event-
ing is called the queen of horse riding disci-
plines. It is a trial both for the horse and the 
rider. The first part, dressage, tests mutual 
understanding, cooperative skills and the 
appearance and grace of the horse. Dressage 
takes place on an arena called the square 
and consists in tracing figures selected in 
a programme, including passage, piaffe, and 
pirouette, in a specific way. Other elements 
include different kinds of gaits, such as walk, 
trot and gallop, also in a specific way. The jury 
also grades the transitions between the gaits, 
their smoothness and performance. The 
rider should not give any visible signs to the 
horse. In a model dressage performance, it 

ZACH ĘC A M ZATEM 
DO ZER K N I ĘCI A NA 

K A LEN DA R Z ROZGRY W EK 
I ZA PL A NOWA N I E 

ODW I EDZI N W OŚRODKU 
JEŹDZIECK I M, NA PR Z Y K ŁA D 

SOPOCK I M H I PODROM I E...

P O Ł U D N I E ,  P O Ł U D N I O W Y  W S C H Ó D

would seem that the rider and the horse com-
municate through their thoughts. 

After dressage, on the following day, 
comes the second trial – cross-country. Here, 
what matters is endurance and resilience. 
The competitors have to cover a route of sev-
eral kilometres with obstacles imitating the 
natural ones that occur in the forest, such as 
logs, water obstacles as well as obstacles im-
itating bushes and reeds. Almost the whole 
route should be covered at gallop, which 
requires considerable stamina. To pass the 
cross-country trial, the competitors have to 
negotiate all the obstacles within a specified 
time. There are usually several horses on the 
route at the same time – two or even three – 
and if spectators intend to move between the 
obstacles, they need to be careful not to get in 
the way of a galloping horse. In places open to 
the audience, the routes are usually marked 
with ropes and judges warn spectators with 

a whistle about horses getting closer. Before 
you enter the cross-country area, get to know 
the route and move along marked paths. 
Although watching cross-country up close 
might seem a little scary at first, do not be 
discouraged and give it a shot as the emotions 
are second to none. No TV broadcast will con-
vey the strength and speed and allow to ap-
preciate the effort that both the horse and the 
ride put in such a ride. 

The third day marks the third trial – show 
jumping in an arena. The trial tests the condi-
tion of horses and riders after cross-country 
as well as their precision and style in negoti-
ating obstacles. It is highly important as the 
required approach differs from the previous 
trial. It is easy to make a mistake, get a fault 
or lose points for timing. Both the horse and 
the rider should calm down and focus on pre-
cision, so that they do not lose valuable points 
obtained on the previous days. 

The final result is determined by a sum of 
individual results obtained in the three trials, 
therefore, the rider cannot change the horse 
during the competition. It is the result of 
a pair. However, since competitions are held 
at various difficulty levels, many riders bring 
more than one horse, which allows them to 
enter several competitions during the event. 

In Poland, the Eventing is not as popular 
as show jumping, which is still regarded as 
a niche sport; it is a pity, because the tradition 
of the sport is rooted in our history. Just like 
most horse riding disciplines, it is also easy 
to watch, because the grading system is not 
complicated and can be understood already 
during the first event. Check out the calendar 
of horse riding events and plan your visit to 
a horse riding centre, for example, the Sopot 
Hippodrome, which holds competitions in 
different disciplines every month – outdoors 
in summer, indoors in winter.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



1906 w Wielkim Księstwie Finlandii, po raz 
pierwszy w Europie kobiety otrzymały prawa 
wyborcze. W Polsce przyznał je kobietom sam 

Józef Piłsudski. 
Jak dawno temu to było? 
Moja babcia widziała Piłsudskiego „na żywo”, a ja pa-

miętam babcię bardzo dobrze, więc chyba nie tak zno-
wu specjalnie dawno. Ale problemy zaczęły teraz, kiedy 
Unia chce nam narzucić, żebyśmy przestali je bić. 

I Polska, sądząc po wypowiedziach niektórych mini-
strów, generalnie zgadza się z tym poglądem, żeby nie 
tłuc kobiet, ale już forma w jakiej to zostało nam przez 
tę Europę zaprezentowane jest jakaś taka wyjątkowo 
nieelegancka.

Ja też poczułem się urażony. Przede wszystkim dla-
tego, ponieważ Polska już dawno zagwarantowała kobie-
tom prawo do nietykalności cielesnej. 

                      KOBI ETOM
  WOLNO PALIĆ OPONY?

PAWEŁ 
NOWAK

Urodzony w 1983. Pisze. Scenariusze, sztuki, 
copy i dialogi do gier. Wyższe wykształcenie, 
ale bez przekonania. Pełen nadziei pesymista. 
Chciałby umrzeć w chwale albo katastrofie 
lotniczej. Półżyje i tworzy w Warszawie.

W
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Tak przynajmniej słyszałem. 
A sam byłem świadkiem, jak kiedyś, w podstawów-

ce nauczycielka mówiła, że „kobiety nawet kwiatkiem”, 
więc wiem, że koncept nie dawania kobietom np. po twa-
rzy był już znany na początku lat 90-tych.

Nie, że ogólnie praktykowany, bo jednak tradycja 
nawet do dzisiaj zobowiązuje do tego np. niektórych 
górali, ale znany.

Z drugiej strony mówiła to kobieta, więc nie wiem 
czy można jej ufać. Nie wiem po prostu, czy jako zain-
teresowana strona sporu, zachowywała odpowiednią 
bezstronność.

Wyimaginowana Wspólnota zapisuje również w swo-
jej Wyimaginowanej Konwencji, że kobieta ma prawo 
uniknąć przemocy również psychicznej i ekonomicznej.

Psychiczna, to rozumiem. To nawet miłe nie być psy-
chicznie przez nikogo dręczonym. Ale zastanawiałem 
się, co oznaczać może to drugie pojęcie? 

Odpowiedzi udzielił mi Artur Dziambor z konfedera-
cji i okazało się, że to po prostu bzdura. 

Facet zna się na ekonomii - pomyślałem. 
A pytanie, czy skoro te konfederacyjne poglądy go-

spodarcze są takie super, to czy można przymknąć oczy 
na to, że mają wyjebane na prawa kobiet i mniejszości, 
zostawiam Wam pod rozwagę. 

Od razu dodam, że najprawdopodobniej tak i nie 
tylko bardzo dużo ludzi przymknie na to oko, ale i zu-
pełnie je pozamykają albo komuś wykłują już przy na-
stępnych wyborach.

Dodam też zupełnie bez związku z niczym, że Ku 
Klux Klan organizuje wiele zbiórek odzieży i produktów 
spożywczych dla ubogich i bezdomnych, ale to nie z tej 
działalności są najbardziej znani.

Wracając do Wyimaginowanej wspólnoty. Mało 
tego, że obrzezanie i sterylizacja kobiet też mają być 
nielegalne, to Unia  kolejny raz próbuje wpływać na 
polskie małżeństwa!

CZY
C Z Y  K O B I E T O M  W O L N O  P A L I Ć  O P O N Y ?

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Zaznacza w zapisach Konwencji, że może kobieta 
tego małżeństwa zupełnie odmówić, a jak faceta bardzo 
przypili, to nie może jej nawet porwać w tym celu. Na-
wet wtedy, jeśli chodzi o jego honor, wychowanie, czy 
czczone bóstwo.

Ciemnogród i komunizm, po prostu.
Ale na tym nie koniec, bo dzieci też nie zostaną 

oszczędzone i będzie im się wmawiać, że dziewczynka 
może zostać kosmonautką, a chłopiec może sam pozmy-
wać naczynia.

Ja chciałem być górnikiem. 
Nie, że jako dziecko, tylko przedwczoraj, kiedy się do-

wiedziałem, że minister Sasin Od Wyborów będzie likwi-
dował kopalnie. 

Górnicy powiedzieli, że skoro nie będą mieli nic do 
roboty, to przekwalifikują się na palaczy opon przed 
KPRM i na razie kopalnie pozostaną otwarte.

Ciekawy ten manewr z oponami, prawda?  

ENGLISH

CAN WOMEN BURN TIRES?

In 1906, the Grand Duchy of Finland was the first Euro-
pean country to give women the right to vote. In Poland, 
the right was granted by Józef Piłsudski himself. 

How long ago was it? 
My grandmother saw Piłsudski in person, and I re-

member my grandmother very well, so it could not be that 
much long ago. But the problems with women have start-
ed now when the EU seeks to stop us from beating them. 

Considering the statements of some ministers, Po-
land generally agrees that beating women is unaccept-
able, but the form in which Europe has presented the 
idea somehow lacks elegance.

I felt a bit offended, too, mainly because Poland guar-
anteed women the right to bodily integrity a long time ago. 

Or at least I have heard so. 
When I was in primary school, one of my teachers 

said girls should never be hit, not even with flowers. 
Thus, I can assume that the concept of not hitting wom-
en, e.g. in the face, was already known in the early 90s.

Not that it was practised by all, because some high-
landers still feel obliged – if only by tradition – to do it, 
but known.

On the other hand, a woman said it, so I am not sure 
if I can trust her. I  just do not know whether she was 
impartial enough as a party concerned.

What the Imagined Community has also put in its 
Imagined Convention is that women have the right not 
to experience psychological and economic abuse.

I can understand the psychological aspect. It is even 
nice not to be psychologically abused by anyone. But 
I am wondering what the latter might mean. 

Artur Dziambor from the Confederation Party 
answered my question, and it turned out it was just 
bullshit. 

The guy is good at economics, I thought. 
And I will leave it to you to decide whether the Con-

federation’s attractive economic views are enough to 
turn the blind eye to the fact they do not give a damn 
about women’s and minority rights. 

I must add that probably yes and many people will 
not only turn the blind eye to that but even poke others’ 
eyes out in the next elections.

I will also add, with no connection whatsoever, that 
the Ku Klux Klan organises many clothing and food col-
lections for the poor and homeless, which is not its core 
activity, though.

Back to the Imagined Community. Not only will fe-
male circumcision and sterilisation be illegal but also 
the EU is trying to meddle in Polish marriages again!

It dares to state in the Convention that a woman 
may refuse to marry, and even if the guy is in quite 
a rush, he cannot kidnap her for that purpose, even if it 
is about his honour, upbringing or god.

Mere backwardness and communism.
But there is more as children will not be spared, too. 

They will be told that a girl can be an astronaut and 
a boy can do the dishes.

I wanted to be a miner. 
Not in my childhood but the day before yesterday, 

when I heard that Minister Sasin the Elector will be 
shutting down mines. 

Miners said that if they have nothing else to do, they 
will requalify for tire-burners and practise their new 
profession in front of the Chancellery of the Prime Min-
ister of Poland. Mines will remain open for now.

It is a funny trick with those tires, is it not?  

W Y I M AGI NOWA NA  WS P ÓL NO TA 
Z A PI S UJ E  RÓW N I E Ż  W   S WOJ E J 
W Y I M AGI NOWA N E J  KO N W E NC J I , 
Ż E  KOB I E TA  M A  PR AWO 
U N I K NĄĆ  PR Z E MO C Y  RÓW N I E Ż 
P S YC H IC Z N E J  I   E KO NOM IC Z N E J.
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WELLBEING 
W CZASIE PANDEMII

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe 

zas pandemii ma niebagatelny wpływ na nasze ży-
cie. Wielu z nas odczuwa niepokój z powodu niepew-
ności, co przyniesie przyszłość. Dlatego dobrze jest 

powstrzymać się od szybkich działań i spojrzeć na obecną 
sytuację z szerszej perspektywy. Projekt pn. SB WELL - 
Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines 
for good practices & Promotion (pl. Turystyka Wellbeing 
w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po do-
brych praktykach i Promocja) współfinansowany z Pro-
gramu Interreg Południowy Bałtyk rozpoczął się w 2018r., 
czyli na długo przed wybuchem pandemii. Tymczasem 
okazało się, że jego misja i działania doskonale wpisują się 
w obecną rzeczywistość. 

C Założeniem projektu było wypracowanie konkretnych 
narzędzi, które pomogą przedsiębiorcom branży tury-
stycznej z Polski, Litwy, Szwecji, Danii i Niemiec w przygo-
towaniu oferty dla turystów chcących podróżować w duchu 
wellbeing. W projekcie SB WELL noszą oni miano: poszu-
kujących harmonii (ang. Peace of Minds), ciekawych zdo-
bywców (ang. Curious Explorers) oraz zrównoważonych 
idealistów (ang. Sustainable Idealists). To osoby, które pra-
gną zadbać o harmonię i równowagę swojego ciała, umysłu 
i duszy na łonie natury, w interakcji z lokalną społeczno-
ścią, a także preferują rozwiązania ekologiczne z poszano-
waniem dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Wydawa-
ło to się nie lada wyzwaniem, ze względu na to, że termin 

entuzjaści pieszych wędrówek mogą odwie-
dzić Odsherred - pierwszy w tym kraju ge-
opark chroniony przez UNESCO. Jest tam po-
nad 25 różnych szlaków o łącznej długości 300 
km. Można łowić kraby, pływać kajakiem, od-
wiedzić muzeum. Co ciekawe trawy i krzewy 
na szlakach przycinane są tylko kilka razy 
w roku, by zachować urok tego miejsca.

R E GIO N  P O ŁU D N IOW E G O 
BA ŁT Y K U  M A  O GROM N Y 
P O T E N C JA Ł  I   C A Ł K I E M 
P OK A Ź N Y  WAC H L A R Z 
AT R A KC J I  Z A PEW N I A JĄC YC H 
P ODRÓŻ OWA N I E 
W   DUC H U  W E L L B E I N G.

Nieśpieszny odpoczynek nad rzeką za-
pewnia także Vogelparkregion Recknitztal 
w Niemczech. Tutejsze łąki, lasy i torfowi-
ska są siedliskiem wielu gatunków zwierząt 
i roślin. Warto na taką wyprawę wybrać się 
z przewodnikiem. Niezależnie od tego, czy 
będzie to trzydniowy spływ kajakowy, czy też 
krótka wycieczka tratwą lub na paddlebo-

„turystyka wellbeing” jest pojęciem nowym 
(zostało wprowadzone przez dr Linę Lindell 
z Uniwersytetu Lineusza w Szwecji – koordy-
natorkę projektu SB WELL). Tymczasem czas 
pandemii i liczne obostrzenia - zamknięte 
granice i odwołane wycieczki - spowodowały, 
że turyści zaczęli poszukiwać rozwiązań nie-
oczywistych - klimatycznych miejsc, kameral-
nych wyjazdów, nietypowych przyjemności 
i lokalnego „slowfood”. 

Region Południowego Bałtyku ma ogrom-
ny potencjał i całkiem pokaźny wachlarz well-
beingowych atrakcji. Na duńskiej Zelandii, 



M I E J S C A  /  P L A C E S6 6 – 6 7

ardzie – zawsze z takiej podróży wraca się 
wypoczętym. 

Odzyskanie energii proponują także Szwe-
dzi poprzez… kąpiel w lesie (z jęz. szwedzkie-
go „Skogsbad”). Termin ten trafił w 2017r. 
w Szwecji na tzw. listę nowych słów. To nowa 
forma terapii polegająca na spacerowaniu po 
lesie, napawania się otaczającą zielenią, chło-
nięciu zapachów i wsłuchiwaniu w odgłosy 
ptaków. Kąpiel w lesie wpływa pozytywnie na 
zdrowie psychiczne, redukuje stres, poprawia 
jakość snu i wzmacnia układ odpornościowy.

Podobnie działa bursztyn, który wystę-
puje we wszystkich regionach, a zarazem 

jest znakiem rozpoznawczym na Litwie. Sta-
rożytny lekarz Kalistrat twierdził, że bursz-
tyn zgnieciony z miodem leczy choroby gar-
dła, uszu i oczu, a picie wody bursztynowej 
zmniejsza ból brzucha. Przez setki lat uważa-
no, że ma on właściwości odstraszania złych 
mocy. Dziś terapie oparte na bursztynie przy-
noszą ukojenie, a masaż bursztynem pomaga 
przywrócić harmonię: łagodzi wewnętrzny 
chaos, nerwowość i napięcie.

Co zaś oferuje polskie Pomorze? Płynne 
złoto, czyli miód. O jego korzystnych walorach 
wspominali: Pitagoras, Hipokrates oraz Ho-
mer. W starożytnym Babilonie, święte budow-

NAU KOWCY N IE M A JĄ 
WĄTPLI WOŚCI, ŻE 

PR ZEBY WA N IE BLISKO 
NATU RY M A OGROM N Y W PŁY W 

NA NASZE W ELLBEI NG.

le „święcono” miodem, a Majowie i faraono-
wie w Egipcie oddawali kult pszczołom. Poza 
tradycyjnymi miodami, Pomorze oferuje całe 
bogactwo miodów smakowych m.in. lawendo-
we, cytrynowe z imbirem, z czarnuszką, miętą 
itp. Miód można spotkać też w menu nadmor-
skich restauracji, w naturalnych kosmetykach 
i w zabiegach kosmetycznych. Coraz bardziej 
popularna staje się też uloterapia, czyli inha-
lacje sterylnym powietrzem pochodzącym 
z uli. W zależności od wykorzystania, miód 
wspaniale wpływa na zdrowie - pomaga szyb-
ko odzyskać energię, działa antybakteryjnie 
i detoksykacyjnie. Nawilża i odmładza. 

Naukowcy nie mają wątpliwości, że prze-
bywanie blisko natury ma ogromny wpływ 
na nasze wellbeing. Dotykanie drzew, wdy-
chanie zapachu deszczu, wsłuchiwanie się 
w śpiew ptaków a nawet w dźwięki wydawane 
przez owady mają moc terapeutyczną. Pro-
jekt SB WELL (więcej na ten temat na stro-
nie www.wellbeingtourism.com; #homeso-
fwellbeing #wellbeing_tourism) ma wskazać 
miejsca, produkty i usługi, które zapewnią 
osiągnięcie takiej równowagi. Co więcej, ma 
wskazać przedsiębiorcom reprezentującym 
biznes turystyczny jak tworzyć model bizne-
sowy w oparciu o kryteria wellbeing.    

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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WELLBEING DURING THE PANDEMIC

The pandemic has significantly affected our 
life. Many of us experience anxiety about the 
uncertain future. Therefore, it is good to re-
frain from making rash decisions and look 
at the bigger picture. The project ‘SB WELL – 

Wellbeing Tourism in the South Baltic Region 
– Guidelines for Good Practices & Promotion’ 
co-funded from Interreg South Baltic Pro-
gramme was launched in 2018, long before 
the outbreak of the pandemic. Meanwhile, it 
turned out that its mission and activities per-
fectly fit the current circumstances. 

The project objective was to develop 
specific tools which will help tourism com-
panies from Poland, Lithuania, Sweden, 
Denmark and Germany prepare an offer 
for tourists travelling in the wellbeing spir-
it. In the project, they are called Peace of 
Minds, Curious Explorers and Sustainable 
Idealists. These travellers wish to take 
care of the harmony and balance of their 
body, mind and soul out in nature, min-
gle with the locals and opt for eco-friendly 
solutions, respecting natural and cultural 
heritage. It seemed extremely challenging 
since the term ‘wellbeing tourism’ is quite 
new (it was introduced by Lina Lindell, 
PhD, from Linnaeus University in Swe-
den, who is the coordinator of SB WELL). 
The time of the pandemic and consider-
able restrictions, such as closed borders 
and cancelled trips, resulted in a need for 
nonobvious solutions – atmospheric spots, 
small trips, unusual pleasures and local 
slow food. 

The South Baltic region has a huge po-
tential and offers a wide range of wellbeing 
attractions. On Danish Zealand, hiking 
enthusiasts can visit Odsherred – the first 
geopark in the country protected by UNE-
SCO. It boasts over 25 different trails of 
the total length of 300 kilometres. Its at-

Jeśli interesuje Ciebie turystyka wellbeing, reprezentujesz firmę z branży 
turystycznej (zakwaterowanie, gastronomia) lub oferujesz produkty i usługi 
wellbeing skontaktuj się z nami! 

Dodatkowo, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (z obszaru 
Południowego Bałtyku), które spełnią kryteria projektu, oferujemy:
• wsparcie doradcy (mentoring) w przygotowaniu oferty turystycznej 
w oparciu o koncepcję wellbeing,
• możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych do krajów partnerskich,
• umieszczenie informacji o firmie i jej ofercie w naszym Atlasie Wellbeing. 

Więcej informacji na stronie projektu: www.wellbeingtourism.com
na facebooku: Wellbeingtourism
na Instagramie: wellbeing_tourism

Agencja Rozwoju Pomorza, e- mail: sbwell@arp.gda.pl, tel. 58 323 32 37
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tractions include crab catching, canoeing, 
visiting a museum. What is interesting is 
the fact that the grass and bushes along the 
trails are cut only a few times a year to pre-
serve the natural charm of the place.

Another slow tourism spot is Vogel-
parkregion Recknitztal in Germany. Lo-
cated by the river, it boasts plenty of mead-
ows, forests and peat bogs, which are home 
to various animal and plant species. We 
recommend taking a guided tour in the 
area. Whatever you choose – a threeday 
canoeing trip or a short rafting or stand up 
paddle board trip – it will surely recharge 
your batteries.

Swedes propose another form of relax-
ation, which will allow you to regain your 
energy – forest bathing (‘Skogsbad’ in Swed-
ish). The term was added to the Swedish list 
of new words in 2017. Forest bathing is a new 
form of therapy, which involves walking in 
the forest, enjoying the vegetation and the 
smell, and listening to the birdsong. It is 
beneficial for your mental health, reduces 
stress, improves the quality of sleep and 
boosts your immune system.

Similar effects are offered by amber, 
which can be found in all the regions and 

is the national gem of Lithuania. Callis-
tratus, an ancient physician, stated that 
crushed amber with honey could treat 
throat, ear, and eye diseases, while drink-

ing amber water could cure stomach ache. 
For hundreds of years, amber was believed to 
protect against evil forces. Nowadays, amber 
treatments bring comfort, while amber mas-
sage restores inner harmony and soothes 
chaos, anxiety, and tension.

What does Polish Pomorze have in store? 
Liquid gold, that is honey. Its benefits were al-
ready mentioned by Pythagoras, Hippocrates 
and Homer. In ancient Babylon, sacred edific-
es were ‘blessed’ with honey, while the Maya 
peoples and Egyptian pharaohs worshipped 
bees. Apart from traditional types of honey, 
Pomorze offers a wide selection of flavoured 
honey, including lavender, lemon with gin-
ger, black caraway, mint, etc. Honey is also 
a popular ingredient on the menu in seaside 
restaurants and is used in natural cosmetics 
and beauty treatments. Another popular ac-
tivity is beehive therapy, namely inhalation 
with sterile air from beehives. Depending on 
its use, honey brings a lot of benefits for your 
health – it restores your energy and has anti-
bacterial and deoxidation effects. It hydrates 
and rejuvenates. 

Scientists are sure that being close to na-
ture has a considerable impact on our well-
being. Touching trees, smelling the rain, lis-
tening to the birdsong or even insect sounds 
have a therapeutic effect. The SB WELL proj-
ect (read more at www.wellbeingtourism.
com; #homesofwellbeing #wellbeingtour-
ism) aims at indicating places, products and 
services which help tourists achieve such 
a balance. What is more, it supports entre-
preneurs from the tourism industry in cre-
ating their business model based on well-
being criteria.   

Contact us if you are interested in wellbeing tourism, you represent 
a tourism company (accommodation, catering) or offer wellbeing pro-
ducts and services. 

Our offer for micro, small and medium-sized enterprises (from the So-
uth Baltic region) that meet the project criteria includes:
• expert support (mentoring) in preparing a wellbeing tourist offer,
• a possibility of participating in studio visits in partner countries,
• the publication of information on the company and its offer in our Well-
being Atlas. 

For more information, visit: www.wellbeingtourism.com
Facebook: Wellbeingtourism
Instagram: wellbeing_tourism

Agencja Rozwoju Pomorza, e-mail: sbwell@arp.gda.pl, tel. 58 323 32 37
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Dzień dobry panie Bartłomieju. Dzisiaj spotykamy się 
z wice prezesem zarządu NDI. Czym zatem jest NDI?
Jest to duża grupa kapitałowa. Ja odpowiadam za część, 
która zajmuje się własnymi inwestycjami w segmencie 
premium. To jest właśnie NDI Development, natomiast 
w całej grupie mamy generalnego wykonawcę, czyli NDI 
i to jest podmiot, który ma wiodącą rolę w ramach na-
szej grupy. Działalność deweloperska jest jej częścią, nie 
stanowi więcej niż 20% naszej działalności, ale z moje-
go punktu widzenia jest tym oczkiem w głowie, o które 
muszę zadbać

Przepraszam, że tak wprost pytam, nie jestem 
zaznajomiony z meandrami struktur tych wielkich firm, 
a myślę, ze nasi czytelnicy też mogą być w podobnej 
sytuacji. Co mnie ciekawi osobiście to to, czego klient 
z segmentu premium współcześnie oczekuje? 
Segment premium jako szeroko rozumiany rynek nieru-
chomości to nie jest tylko kwestia dobrej lokalizacji czy 
ceny. To zespół wielu różnych czynników, które wpływa-
ją na to, jak wytworzyć produkt o wysokim standardzie.  
Muszę przyznać, że to bardzo trudne zadanie. Wymaga 
tego, żeby uważnie wsłuchiwać się w potrzebę klienta. 
Klient, który szuka nieruchomości inwestycyjnych nie 
lubi mówić dokładnie czego oczekuje. Najprościej moż-
na powiedzieć w ten sposób: przychodzi taki klient do 
biura sprzedaży i mówi: Chciałbym inwestycję, która 
będzie miała dobrą rentowność. I wtedy wszyscy się gu-
bią, nie wiedzą co dla niego to oznacza, czy będzie mu 
zależało bardziej na tym, żeby dbać o wartość nierucho-
mości w czasie, ewentualnie o jej przyrost, czy bardziej 
mu zależy na dobrej miejscówce i fajnym widoku. Stara-
my się patrzeć troszeczkę głębiej. Dopieszczamy klienta 
dodatkowymi elementami, które wbudowujemy w nieru-
chomości. Są to części wspólne, które pozwalają przez 
długi czas wyróżnić się nieruchomości np. siłownia, sala 
zabaw dla dzieci, pomieszczenia klubowe. Elementy te 
podwyższają standard budowanej inwestycji. W drugiej 
części zajmujemy się materiałówką, czyli elementami, 
które wbudowujemy w taką nieruchomość, mającymi 
też pozwolić jej na to, żeby się troszeczkę wolniej starza-
ła i użytkowo była atrakcyjna. Funkcjonalność dzisiaj nie 
dla każdego człowieka znaczy to samo co dla nas. Wal-
czymy o to, żeby kawałek ścianki znajdował się 10 czy 15 

centymetrów bliżej po to, żeby móc osiągnąć optymalny 
widok z kanapy na telewizor. Dziś nie wieszamy 25 cali, 
tylko chcemy mieć 30 albo 40. To wszystko ma dla nas 
i dla naszych klientów znaczenie. 

Optymalny widok z kanapy na telewizor, 
jestem zaskoczony. A jest coś takiego co ludzie 
często powtarzają, coś mocno ekscentrycznego, 
specyficznego dla klienta premium? 
Myślę, że to nie jest taka mała grupa ekscentrycznych rze-
czy, bo zdarzają się klienci, którzy zaczynają wybieranie 
takiej nieruchomości poprzez wybór miejsca postojowego.

Przez parking do domu.
Dokładnie tak. Są osoby, które uważają, że przy zakupie 
drugiej czy trzeciej nieruchomości, bo najczęściej z taki-
mi mamy do czynienia, wygodne parkowanie w garażu 
podziemnym to jest coś bardzo istotnego i trudno dzi-
siaj znaleźć nieruchomość, która będzie miała szerokość 
miejsca np. 3 czy 3,5 metra. Wszyscy najczęściej produ-
kują wąskie miejsca, zgodne z przepisami, w których po 
prostu nawet drzwi do końca nie można otworzyć.

Prawdopodobnie też klient premium ma dużo 
szerszy samochód. 
Najczęściej tak jest, że w zwykłe miejsce po prostu nie 
może się zmieścić. Są też klienci, którzy doceniają widok 
z apartamentu. Poprzez wiele różnych narzędzi można 
dzisiaj pokazać nawet model 3D budynku. Pracujemy 
z firmami architektonicznymi, które projektują dla nas 
w systemach 3D, dzięki temu, zanim powstanie budynek 
będziemy mogli do niego wejść, pokazać jaki będzie wi-
dok jak będzie wyglądała okolica, co będzie można usta-
wić na tarasie. Jeżeli dla kogoś widok jest ważny, to nie 
tylko poprzez stanie na tarasie, ale również spędzanie 
tam wolnego czasu. 

A jak pan analizuje ten rynek współczesny? Czego pan 
spodziewa się, jeśli chodzi o jego rozwój? Wiadomo, 
że teraz sytuacja może być trochę trudna z powodu 
niedawnej pandemii, która podobno się zakończyła, ale 
chyba jeszcze trwa, co jakiś czas są nowe przypadki, 
więc zastanawiam się, jak odebraliście to państwo jako 
grupa zajmująca się nieruchomościami?

CO TO ZNACZY 
– DOBRZE MIE SZKAĆ? 

C O  T O  Z N A C Z Y  –  D O B R Z E  M I E S Z K A Ć ?

ROZ MOWA  Z  W IC E PR E Z E S E M  Z A R Z Ą DU 

N DI  DE V E L OP M E N T  –  BA RT Ł OM I E J E M  O S E T E M
TEKST Jakub Wejkszner  ZDJĘCIA Mat. Prasowe



Deweloperzy na pewno dzisiaj już wie-
dzą o tym, że klient inwestycyjny to nie jest 
klient, który liczył stopę zwrotu. To jest ra-
czej klient, który oczekuje lokaty kapitału, 
czyli wartość nieruchomości ma pozwolić 
mu się bronić przed tym, żeby jego oszczęd-
ności się nie zmniejszały, a utrzymywały 
swoją wartość. By móc tego klienta bardziej 
zidentyfikować, głównie skupiamy się na 
nieruchomościach, które znajdują się w lo-
kalizacjach premium, centra miast, ewen-
tualnie wyjątkowe lokalizacje, cechujące się 
np. widokiem na morze. 

Tak jak tutaj, w tym pięknym hotelu.
Zdecydowanie. W takich lokalizacjach nie 
jest łatwo pozyskać nieruchomość.  Jeżeli się 
uda to jest to miejsce, które na pewno będzie 
w długim okresie trzymało wartość i będzie 
dobrą lokatą kapitału dla takiego inwestora.

Słynny pokój z widokiem na morze.
Dokładnie. I tego duża część klientów ocze-
kuje, natomiast patrząc na tą perspektywę, 
która jest przed nami, jesteśmy przekonani, 
że zadbanie o produkt w dzisiejszych czasach 
jest tym elementem, który będzie dla nas i dla 
klientów najważniejszy. Nie tylko postawie-
nie czterech ścian, musimy zadbać o więk-
szą liczbę szczegółów. Taki jest nasz kolejny 
projekt, który przygotowujemy z myślą o do-
celowym zamieszkaniu. Będziemy chcieli 
w miarę możliwości formalnych ograniczyć 
w tym budynku najem krótkoterminowy i do-
prowadzić do tego, że części wspólne będą 
zaspokajały potrzebę rodziny czy modelu ro-
dziny, która myśli o tym, żeby się przeprowa-
dzić w to miejsce i móc tam mieszkać i budo-
wać swoją przyszłość. 

Takie mikro miasteczko.
Może to nawet nie będzie miasteczko, ale chce-
my tę część miasta zaimplementować do budyn-
ku. W budynku będziemy mieli recepcję, lobby, 
która będzie rozszerzona o przyjemne miejsce 
do wypoczywania. Tak jak tutaj w hotelu. Mamy 
miejsce, gdzie możemy sobie usiąść z kawą 
i otworzyć laptopa, trochę popracować. Takie 
miejsce chcemy w tym budynku, w okolicach 
lobby stworzyć. Dodatkowo, w ramach części 
wspólnych, będziemy pozwalali mieszkańcom 
na wynajmowanie takich przestrzeni jak sala kon-
ferencyjna, czy pokój klubowy, po to, żeby np. ro-
dzina mająca nieduże, dwupokojowe mieszkanie 
mogła zaprosić sobie znajomych i zorganizować 
jakieś przyjęcie urodzinowe. To wszystko ma być 
zorganizowane poprzez systemy elektroniczne-
go dostępu, żeby nie było trudności, że musimy 
z kimś się umawiać, wynajmować. Będzie piękny 
grafik, w który możemy wpisać: lokal numer 12 
rezerwuje sobie przestrzeń na 2 czy 3 godzi-
ny w ciągu danego dnia. 

To już nie trzeba będzie wychodzić 
z domu nawet w pewnym momencie. To 
bardzo ciekawy koncept z tymi bardzo 
rozwiniętymi elementami budowalnymi, 
jeżeli chodzi o części wspólne. Tutaj 
w Gdańsku mamy przykład Garnizonu, 
który się na pewno bardzo sprawdził 
i dużo ludzi lubi tam mieszkać, bardzo 
podoba im się to miejsce właśnie 
dlatego, że wszystko jest w jednej 
przestrzeni. Mogą pójść do dentysty, do 
fryzjera, nie muszą nigdzie jeździć. 
Centrum miasta niekoniecznie wymaga 
tego, żeby tworzyć je na nowo, ono już jest 
samo w sobie uzbrojone w różnego rodzaju 
infrastrukturę. Dużo jest w przypadku, kie-
dy budujemy w takiej lokalizacji, gdzie tej 
infrastruktury takiej jaka powinna być do 
końca nie ma.

Tzw. sypialnie.
Tak. My akurat mamy to szczęście, że nasza 
kolejna nieruchomość będzie znajdowała 
się na Przymorzu, więc dzielnica jest pełna 
różnego rodzaju elementów infrastruktu-
ry i atrakcji, również sportowych, które po-
zwalają na spędzanie czasu po pracy. To jest 
coś, co mamy. Wierzymy natomiast w to, że 
człowiek, który wchodzi do swojego miesz-
kania chciałby pod ręką mieć pewne dodat-
ki, które pozwalają mu poczuć się, że ma nie 
tylko swoje 4 kąty. Stąd też np. pojawił się 
taras widokowy na dachu, który będzie taką 
przestrzenią bardziej do wypoczynku. Jeżeli 
w budynku mamy lokal, który nie ma widoku 
na morze, to ten widok na morze będziemy 
w stanie sobie zrealizować poprzez wizytę na 
ogólnodostępnym tarasie. 

A jaka jest inwestycja, która panu 
sprawiła największą przyjemność? 
Z której jest pan najbardziej dumny?
Myślę, że nasze dotychczasowe dokona-
nia w  postaci apartamentów Chlebowa, 
które znajduje się w  centrum Gdańska, 
nad Motławą. To jest obiekt, który ma 160 
apartamentów i jest przystosowany właśnie 
do celów inwestycyjnych. Tam się pojawia 
możliwość wynajmowania na krótki ter-
min i my jako deweloper wsparliśmy pro-
ces zapewnienia odpowiednich narzędzi. 
Wyposażyliśmy budynek w pomieszczenie 
na przechowywanie bagażu, w recepcję, 
plus zadbaliśmy o takie elementy, które są 
bardziej charakterystyczne dla budynków 
hotelowych, jak pomieszczenie na czystą 
i brudną bieliznę hotelową, na narzędzia 
do sprzątania. Te elementy znowu dały 
wartość dodatkową klientom, którzy nam 
zaufali. Na ten moment mamy stan surowy, 
otwarty budynku. Jeszcze pół roku przed 
realizacją budowy, sprzedaż przekroczy-
ła 80% dostępnych lokali. 

To niesamowite. W takim razie 
życzę szczęścia i powodzenia w dalszych 
inwestycjach. Jeżeli kiedyś będę tutaj 
próbował kupić mieszkanie, na pewno do 
pana zadzwonię.
Z  przyjemnością pomogę. Może nie je-
stem najlepszym ekspertem na rynku ogól-
nym, ale w części nieruchomości premium 
z ogromną przyjemnością postaram się coś 
fajnego wskazać. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. 
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    TRUDNA SZTUKA 
BYCIA SOBĄ

agle ktoś zaczął biec. Nie minęło 
10 minut, a biegł już każdy. Tama! 
Tama przerwana! Dwa tysiące lu-

dzi biegło w panicznej ucieczce na wschód, 
byle wyżej, byle jak najdalej”. W momencie 
gdy biegnący ludzie zdali sobie sprawę, że 
tama mimo wszystko nie została przerwana, 
czuli się dość głupio. Jednakże o ile głupiej by 
się czuli, gdyby nie dostosowali się do innych, 
a tama rzeczywiście zostałaby przerwana? 

Obawa przed odrzuceniem czy wyśmia-
niem przez grupę często powstrzymuje 
nas od wypowiadania odmiennych opinii. 
Widząc tłum biegnących i krzyczących ludzi, 
wielu z nas pomimo wewnętrznych sprzeczno-
ści dostosowałaby się do zachowania innych, 
ponieważ w ich zachowaniu widziałaby w tej 
chwili jedyną wskazówkę, co do właściwe-
go sposobu działania. Fragment opowiada-
nia J. Thurbera pt. „Dzień, w którym tama 
została przerwana”, chociaż ma charakter 
komiczny, jest doskonałą ilustracją napię-
cia jakie towarzyszy człowiekowi z faktu bycia 
istotą społeczną. Większość z nas żyje bowiem 
w stanie ciągłego konfliktu między wartościa-
mi związanymi z indywidualnością a zmiana-
mi zachowania lub opinii spowodowanymi 
rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem ze 
strony jakiejś osoby lub grupy ludzi.

Współczesna nam epoka emancypacji jed-
nostki dodatkowo ten konflikt pogłębia. Gło-
szone przez państwa i rynki hasła w rodzaju 
„stańcie się jednostkami”, „pobierajcie się 
z kimkolwiek chcecie”, „wykonujcie pracę, jaka 
wam odpowiada”, „mieszkajcie, gdzie się wam 
żywnie podoba” oznaczały dla większości wy-
zwolenie się z ograniczeń wynikających z trady-
cyjnych więzów rodzinnych i wspólnotowych. 
Emancypacja ta miała jednak swoją cenę.

Państwa i rynki przejmując część tradycyj-
nych funkcji wspólnot i rodzin oddały do dys-

ŁUKASZ 
STOLARSKI

Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający 
Firmy Home Zarządzanie Sp. z o.o., 
licencjonowany Główny Księgowy, wieloletni 
pracownik Ministerstwa Finansów RP, w tym 
na stanowiskach kierowniczych. Od kilku lat 
działa na rynku zarządzania nieruchomościami. 
Prowadzi własną praktykę księgowo-podatkową.
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pozycji swoich obywateli armie urzędników, 
nauczycieli, policjantów i pracowników socjal-
nych. W zamian pozyskały rzesze wyalienowa-
nych jednostek zaszczepionych rewolucyjną 
etyką konsumpcjonizmu. Promowany przez 
państwa i rynki konsumpcjonizm ciężko się 
napracował, ręka w rękę z popularną psycho-
logią „Rób na co masz ochotę”, by przekonać 
ludzi, że folgowanie przyjemnościom dobrze 
im robi, podczas gdy oszczędność jest samo-
umartwianiem. I dopiął swego. Państwom 
i rynkom złożonym z wyalienowanych jedno-
stek o wiele łatwiej jest ingerować w życie lu-
dzi niż państwom i rynkom złożonym ze spo-
istych rodzin i wspólnot. Kiedy członkowie 
wspólnoty mieszkaniowej nie potrafią dojść 
do porozumienia nawet w podstawowych 
sprawach, to czy można od nich oczekiwać, że 
będą przeciwstawiać się państwu? 

Początkowy zachwyt nad „państwową 
i rynkową wolnością” powoli więc przemija. 
Wyemancypowane przez państwa i rynki jed-
nostki czują się coraz częściej wyobcowane 
oraz zagrożone przez władzę, jaką bezosobo-
we państwa i rynki sprawują nad ich życiem. 
Zaczyna im przeszkadzać, że zbyt wiele od 
nich wymagają i zbyt mało im dają. Ubolewa-
ją nad zanikiem silnych rodzin i wspólnot. Za 
wszelką cenę poszukują akceptacji oraz przy-
należności do grupy. Obawa przed odtrące-
niem determinuje ich działania, są bardziej 
skłonni do konformizmu.

W obliczu zagrożenia zachowujemy się 
dwojako. Jedni preferują ucieczkę. Drudzy wy-
bierają aktywną walkę. Czy położyć się więc na 
plecach i dać unieść strumieniowi? Czy stanąć 
pod prąd? Niespotykana wcześniej w dziejach 
ludzkości skala dynamizmu powoduje, że sto-
imy u progu i nieba i piekła, krążąc nerwowo 
między bramą pierwszego a przedsionkiem 
drugiego. Bycie sobą w takich okolicznościach 
to trudna sztuka.  

ENGLISH

THE DIFFICULT ART OF BEING 
YOURSELF

Suddenly, someone started to run. About 
10 minutes later, everyone was running. The 
dam! The dam broke! Two thousand people 
were running east in wild panic, escaping 
higher, further. When the running people 
realised the dam did not break after all, they 
felt quite foolish. But how much more foolish 
would they have felt if they had not followed 
the others and the dam had really broken.

The fear of rejection or ridicule by the 
group often stops us from expressing differ-
ent opinions. When we see a crowd of people 
running and shouting, many of us – despite 
inner doubts – would follow them because 
their behaviour would be the only possible 

way of acting in a particular situation. The 
excerpt from J. Thurber’s story The Day 
the Dam Broke, despite its comical charac-
ter, perfectly illustrates the tension people 
experience in the society. Most of us live in 
constant conflict between individual values 
and changes in behaviour or opinions under 
actual or imagined pressure from a person 
or a group.

The contemporary era of personal empow-
erment only makes matters worse. For most 
people, snappy slogans chanted by countries 
and markets, such as ‘be individuals’, ‘mar-
ry whoever you want’, ‘do whatever work you 
want’, ‘live wherever you want’, meant over-
coming limitations resulting from traditional 
family and community bonds. But the em-
powerment came at a price.

By taking over some traditional functions 
of communities and families, countries and 
markets provided their citizens with armies 
of officials, teachers, policemen and social 
workers. In return, they got masses of alienat-
ed individuals instilled with the revolutionary 
ethics of consumption. Consumerism pro-
moted by countries and markets, together 
with the popular ‘Do whatever you want’ 
psychology, did a  lot to convince people 
that indulging their desires is good for them 
while economising is self-mortification. And 
it succeeded. It is much easier to interfere in 
people’s lives for countries and markets com-
posed of alienated individuals than for those 
composed of tight-knit families and commu-
nities. When members of housing communi-
ties cannot reach an agreement even on basic 
matters, can we expect they will stand up to 
the whole country? 

The initial excitement about ‘state and 
economic freedom’ is slowly wearing off. In-
dividuals empowered by countries and mar-
kets more and more often feel alienated and 
threatened by the control over their life exer-
cised by impersonal countries and markets. 
It starts to bother them that countries and 
markets require too much and give them 
little in return. They deplore the degenera-
tion of family and community bonds. At all 
costs, they look for acceptance and a sense 
of belonging. Their actions are determined 
by the fear of rejection; they are more prone 
to conformity.

In the face of danger, we behave in two 
ways. Some prefer to retreat. Others choose 
to fight. Should we lie on the back and let the 
river carry us? Or should we swim against the 
tide? An unprecedented scale of dynamism 
has put us on the verge of heaven and hell, 
where we are wandering restlessly between 
the gate of the first and the porch of the lat-
ter. Being yourself in such circumstances is 
a difficult art.  

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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I KO N  S T Y L U

K I M  S I Ę 
I N S PI ROWAĆ ? 

K I M  S I Ę  I N S P I R O W A Ć ?

zy we współczesnym ruchomym i dy-
namicznym świcie można w ogóle mó-
wić o ikonach? Przecież, żeby zasłużyć 

na to miano potrzeba przede wszystkim 
czasu. Ikona to osoba warta naśladowania. 
Taka, która nie podąża bezwiednie za tren-
dami, lecz sama je wyznacza. Ma swój styl, 
czasami sprzeczny z mainstreamem i kon-
sekwentnie się go trzyma. Żeby być ikoną, 
nie wystarczy idealna figura, brak cellulitu 
i rozmiar 0. Potrzebne są także:  charakter, 
odwaga i to „coś”, co pozwala wyróżnić się 
z tłumu. Chociaż obecnie to Instagram de-
cyduje o popularności lub jej braku, warto 
czasami wyjrzeć poza konto najsłynniej-
szych influencerek. W dzisiejszym zesta-
wieniu nie uwzględnimy więc wpływowego 
klanu Kardashianów. Damy też spokój sio-
strom Hadid. Nazwiska, które wam zapro-
ponujemy są jednak równie catchy.  

SIOSTRY OLSEN 
Nikt tak jak one nie umie łączyć minimalizmu 
z boho. Te dwie, wydawać by się mogło prze-
ciwlegle estetyki, w wykonaniu sióstr Olsen 
zaczynają ze sobą współgrać. W 1987 jako 
urocze dziewczynki w serialu „Pełna chata” 
rozczulały widzów na całym świecie słod-
kimi uśmieszkami i niewinnymi minkami. 
Dziś to poważne kobiety i właścicielki jednej 
z najbardziej wpływowych marek modowych 
na świcie. The Row z roku na rok osiąga coraz 
to większe sukcesy. To brand idealny dla psy-
chofanów oversizowych form i dekonstrukcji. 
Trochę w tym Phoebe Philo, ale widać także 
wpływ japońskiego designu na czele z Yohji 
Yamamoto. Bliźniaczki są najlepszymi am-

basadorkami swojej marki. Kochają przeska-
lowane formy i są im wierne. Konsekwentnie 
stawiają na ponadczasową jakość. Przepastne 
skórzane torby, płaszcze aż do ziemi, luźne 
jeansy, mule i białe koszule rodem z męskiej 
szafy. Do tego wystarczy dodać jeszcze fryzu-
rę w lekkim nieładzie i voilà – siostry Olsen 
wypisz wymaluj. 

EMMA WATSON 
O tym, że Emma Watson zdobyła popular-
ność dzięki roli Hermiony Granger, chyba 
nie trzeba nikogo informować. Cały świat po-
znał ją jako nastolatkę, która razem z Harrym 
Potterem walczyła z Tym Którego Imienia 
Nie Wolno Wymawiać (w Hogwarcie umieli 
w  RODO). Obecnie aktorstwo nie jest jed-
nak jedyną formą jej aktywności zawodowej. 
Watson całym sercem popiera feminizm, 
wspiera społeczność LGBT+ i promuje ekolo-
gię. Niedawno dołączyła również do zarządu 
grupy Kering, która w swoim portfolio ma 
takie marki jak Gucci czy Saint Laurent. 
Decyzja nie jest przypadkowa. Aktorka ma 
zająć się zrównoważonym rozwojem i uczynić 
koncern bardziej przyjaznym dla środowiska. 
Stylizacje, które wybiera, choć klasyczne, za-
wsze przyciągają uwagę. W jej szafie nie braku-
je dobrze skrojonych garniturów oraz sukie-
nek i spódnic długości midi. Emma Watson 
często współpracuje z Stellą McCartney. Nic 
dziwnego, panie oprócz narodowości łączy 
również światopogląd. 

MARGOT ROBBIE 
Gdy Margot Robbie znajduje się w obsadzie 
filmu, na sukces nie trzeba długo czekać. 

C

TEKST Monika Janusz  
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Męska część społeczeństwa idzie do kina, by 
podziwiać niekwestionowaną urodę aktorki. 
Panie najczęściej ciekawi, w co tym razem 
będzie ubrana. Robbie dyktuje także trendy 
urodowe. Podobno kobiety na całym świecie, 
zasiadając na fotelach fryzjerskich, mówią do 
swoich hairdresserów: poproszę na Margot. 
Wracając jednak do ubrań: czy Robbie można 
już nazywać ikoną? Cóż, gdy pojawia się na 
czerwonym dywanie, zawsze zwraca na siebie 
uwagę mediów na całym świecie. Ponadto, 
dużą wagę przywiązuje do ekologii i nawet na 
najbardziej wystawnych imprezach nie boi się 
wystąpić w vintage. Na zeszłoroczną oscaro-
wą galę wybrała suknie z kolekcji haute coutu-
re Chanel. W latach 90. podobną na wybiegu 
prezentowała Claudia Schiffer. Prywatnie 
aktorkę często widuje się w tych samych kre-
acjach, co potwierdza jej rozsądne podejście 
do zakupów. 

RIHANNA
Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że wszyst-
ko, co założy na siebie Rihanna, wyprzedaje 
się w kilka godzin. Obecnie o Riri jest nieco 
ciszej, bo już od jakiegoś czasu nie wydała 
żadnego nowego singla. Mimo to ma ogrom-
ny wpływ na modę – chociaż z racji na biz-
nesowe obowiązki, bardziej aktywna jest 
na backstage’u. Zaczęło się od współpracy 
wokalistki z Pumą. Projekt bardzo szybko 
okazał się dużym sukcesem. Później światło 
dzienne ujrzała autorska marka kosmetyków. 
Następna była linia bielizny Savage x Fenty. 
Rok temu Rihanna podpisała kontrakt z kon-
cernem LVMH, który pod swoimi skrzydłami 
ma takich graczy jak Dior, Celine czy Louis 
Vuitton. O wydarzeniu było bardzo głośno, 
ponieważ LVMH od 1987 roku nie przyjęło 
żadnej nowej marki do swojego luksusowe-
go portfolio. Chociaż Rihanna zdecydowa-
ła się krótką przerwę od blasku fleszy, tytułu 
ikony nikt jej nie odbierze. O tym, jak bardzo 
jest aktualny, świadczyła skala rozczarowa-
nia mediów, gdy wokalistki zabrakło na ubie-
głorocznej Met Gala. 

VICTORIA BECKHAM
Jej znakiem rozpoznawczym jest oziębła 
mina, przez niektórych zwana po prostu bitch 
face. Victoria Beckham to królowa chłodu 
i kobieta, która dla dobrej stylówki jest w sta-
nie znieść bardzo wiele. Gdy o piątej rano 
paparazzi łapie ją wbiegającą na lotnisko, ona 
– w pełnym makijażu i butach na extra wyso-
kich szpilkach – prezentuje się nienagannie. 
(Jeśli nie wierzycie, wpiszcie w Googlach fra-
zę „Victoria Beckham airport outfit”). Wydaje 
się, że pojedynczy kosmyk włosów nie jest 
w stanie opaść bezwiednie bez jej pisemnego 
przyzwolenia. Jest surową perfekcjonistką, 
królową business casual i mistrzynią mo-

...DUŻ Ą  WAGĘ  PR Z Y W I Ą Z UJ E 
D O  E KOL O GI I  I   N AW E T  N A 
N A J BA R DZ I E J  W YS TAW N YC H 
I M PR E Z AC H  N I E  B OI  S I Ę 
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  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia
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  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, 
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nochromatycznego total looku. Uwielbia do-
pasowane formy: ołówkowe spódnice z wyso-
kim stanem i spodnie rurki, podkreślające jej 
długie nogi. Zawsze, niezależnie od pory dnia, 
nosi okulary przeciwsłoneczne. Podobno 
zdejmuje je tylko w zaciemnionych pomiesz-
czeniach. Może to jest recepta na sukces?   

ENGLISH 

INSPIRE YOURSELF: 5 
CONTEMPORARY ICONS OF STYLE

Can we speak about icons in the contem-
porary mobile and dynamic world? After 
all, it takes a lot of time to deserve this ap-
pellation. An icon is an exemplary person 
who does not follow current trends blindly 
and sets them herself instead. She has her 
own style, sometimes different from the 
mainstream, and sticks to it. To be an icon, 
it is not enough to have a perfect body, no 
cellulite and 0 size. What also matters is 
the personality, courage and ‘that special 
thing’ which makes you stand out from the 
crowd. Nowadays, when Instagram decides 
about popularity or the lack of it, it is good 
to have a look at something more than the 
most popular profiles. So, our pick does not 
include the influential Kardashian family or 
the Hadid sisters. But the names on our list 
are catchy, too.  

1. THE OLSEN SISTERS
Nobody combines minimalism and boho 
like them. The Olsen sisters perfectly know 
how to harmonise these two seemingly op-
posite aesthetics. In 1987, these two cute 
little girls appeared in ‘Full House’, melt-
ing the hearts of people all over the world 
with their sweet smiles and innocent faces. 
Today, they are serious women and owners 
of one of the most influential fashion brands 
in the world. The Row is more and more 
successful every year. It is a perfect brand 
for fans of oversize forms and deconstruc-
tion, with influences of Phoebe Philo and 
Japanese design, mostly Yohji Yamamoto. 
The twins are the best ambassadors of their 
brand. They love scaled-up forms and stick 
to them, consistently opting for universal 
quality –voluminous leather bags, long 
coats, loose fit jeans, mules and men’s white 
shirts. To that, add slightly dishevelled hair 
and voilà – you get the Olsen sisters’ look.

2. EMMA WATSON
Everyone knows that Emma Watson owes 
her fame to the role of Hermione Granger. 
The world saw her as a teenager who – to-
gether with Harry Potter – fought against 
He-Who-Must-Not-Be-Named (Hogwarts 

was good at the GDPR). But acting is not 
the only form of her professional activity. 
Watson wholeheartedly supports femi-
nism and the LGBT+ community and pro-
motes ecology. Recently, she also joined 
the Management Board of Kering Group, 
whose portfolio includes brands such as 
Gucci and Saint Laurent. The decision is 
not accidental. The actress is supposed to 
deal with the sustainable development of 
the group and make the company more 
eco-friendly. Her outfits are classical but 
captivating, with welltailored suits as well 
as midi dresses and skirts. Emma Watson 
often works with Stella McCartney. It is no 
surprise as they share not only nationality 
but also a similar outlook on life.

3. MARGOT ROBBIE
When Margot Robbie appears in a film, its 
success is guaranteed. Men go to the cin-
ema to admire her unquestionable beau-
ty, while women are most often curious 
about her outfits. Robbie also sets beauty 
trends. They say women all over the world 
tell their hairdressers to do their hair like 
Margot’s. But, returning to clothes, can 
Robbie be called an icon? Well, when she 
appears on the red carpet, she catches the 
eye of the media from all over the world. 
The actress also pays a lot of attention to 
ecology and is not afraid to dress vintage 
even for the most sumptuous events. For 
the last year’s Academy Awards Gala, 
she picked a  dress from Chanel Haute 
Couture collection, similar to one of 
Claudia Schiffer's dresses from the 1990s. 
Privately, she often wears the same out-
fits, which only confirms her reasonable 
approach to shopping.

4. RIHANNA
A few years ago, Rihanna was a real trendset-
ter, and every item she wore was sold out in 
a few hours. Now, Riri is not in the limelight 
so much because she has not released any 
new single for some time. Still, she has con-
siderable influence on fashion – although she 
is more active backstage due to her business 
duties. It all started with her cooperation 
with Puma. The project soon turned out to be 
a huge success. Later, her original cosmetic 
brand came out. Next, Savage x Fenty linge-
rie line. Last year, Rihanna signed a contract 
with LVMH concern, whose brands include 
Dior, Celine and Louis Vuitton. It was big 
news as LVMH had not added any new brands 
to its luxurious portfolio since 1987. Although 
Rihanna decided to take a short break from 
the public, her status in fashion is unques-
tionable. It showed in the disappointment of 
the media when she did not appear at the last 
year’s Met Gala.

5. VICTORIA BECKHAM
Her trademark is the so-called resting bitch 
face. Victoria Beckham is the queen of cold 
who can endure a lot for a good look. When she 
is caught by paparazzi rushing to the airport at 
5 am, she looks perfect, wearing full make-up 
and extrahigh heels. (If you do not believe me, 
google ‘Victoria Beckham airport outfit’). It 
seems that a single lock of hair cannot move 
without her written permission. She is a stern 
perfectionist, the queen of business casual 
and a mistress of total look. She loves slim fit 
forms: high-waist pencil skirts and skinny 
jeans highlighting her long legs. Regardless 
of the time of day, she always wears sunglass-
es. Some say she takes them off only in dark 
rooms. Perhaps that is the recipe for success?   Zd
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Kobieta, która postawiła na zdrowie, a wygrała jeszcze 
więcej. Amelia Leszczyńska-Hołowacz stoi za marką 
A&A Just Africa. Jakie zatem wartości promuje brand?
Jaka jest historia A&A Just Africa?
Zawsze bardzo lubię to pytanie, ponieważ pozwala po-
wspominać. Just Africa to, wydawałoby się, ogromny 
splot przypadków, ale też ogromnego serca dobrego czło-
wieka. Po dość trudnym okresie w życiu prywatnym i za-
wodowym usłyszałam wyraźną sugestię od lekarza i orga-
nizmu, że powinnam dokonać wyboru – albo życie, albo 
praca. Wybrałam życie i zdrowie.

TEKST Katarzyna Paczóska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Nie zrezygnowałam jednak z podróży. Będąc na ko-
lejnym safari w Południowej Afryce, bez pracy, bez po-
mysłu co dalej, stojąc w Kapsztadzie, zobaczyłam butik 
ze wspaniałymi afrykańskimi produktami. Poczułam, 
że to jest to i to były te przypadki, które doprowadzi-
ły mnie do miejsca, gdzie się obecnie znajduję. Zdro-
wie wyznaczyło granice wytrzymałości, a moje safari 
na „końcu" świata wyznaczyło dalszą drogę. A  dobre 
serce? – to mój przyjaciel, z którym podróżowałam po 
Afryce. Obiecał pomóc stanąć mi na nogi, złapać rów-
nowagę. Mieszkając w RPA wykonał ogromną pracę, 

A&A 
JUST 
AFRICA
regeneracja 
na najw yższ y m 
poziomie

A & A  J U S T  A F R I C A

O tym mogę opowiadać godzinami! Z przy-
jacielem, o którym wcześniej wspominałam, 
organizujemy indywidualne safari po Połu-
dniowej Afryce, Namibii, Botswanie i Zimba-
bwe. Więcej można poczytać na naszej stro-
nie www.kenako-africa.com. Dzięki safari 
mam okazję bywać w wielu ciekawych miej-
scach Afryki i za każdym razem doświad-
czać czegoś nowego, a bardzo lubię patrzeć 
– moją drugą pasją jest fotografia. Afryka 
to piękny kawałek świata, Mungo położone 
jest w malowniczym kurorcie nad oceanem 
w Plettenberg Bay. To przepiękny obszar ob-
fitujący w niesamowite plaże, lasy i wzgórza, 
natomiast Mia Mélange jest bliżej Kapsztadu 
w Stellenbosch, regionie znanym na całym 
świecie z doskonałych winnic.

To już wiem skąd w Tobie tyle inspiracji. 
Jaką markę wybrałaś, aby jako pierwsza 
pojawiła się w Twoim sklepie i dlaczego?
Na początku testowałam kilka marek kosme-
tycznych, szukałam czegoś wyjątkowego. 
W ten sposób poznałam Godding&Godding. 
Następnie, gdy poczułam w rękach wyso-
ką jakość ręczników Mungo, zapomniałam 
o wszystkim i już wiedziałam, że to mój świat. 
Działam dość szybko – nie lubię długich zaku-
pów, zawsze wybieram produkt na zasadzie 

albo go czuję, albo nie. Tak samo jest z mar-
kami, które sprowadzam do Polski, najpierw 
był Godding&Godding, później Mungo i Mia 
Mélange i jestem pewna, że to nie koniec.

Czyli planujesz w przyszłości wprowadzić 
nowe marki?
Oczywiście! A&A Just Africa to Multi Store. 
Zdradzę też, że jestem w trakcie rozmów z mar-
ką wytwarzającą afrykańską ceramikę znaną 
w całym RPA. Trzymajcie kciuki!

Z pewnością będziemy! Wiem, jak 
niezwykle istotne są dla Ciebie zasady fair 
trade przy wybieraniu kolejnych marek. 
W jaki sposób pozyskiwany jest królujący 
w produktach jedwab i bawełna?
Bawełna wykorzystywana w produktach Mia 
Mélange i Mungo uprawiana jest w Południo-
wej Afryce. A to już dla mnie dużo znaczy, 
ponieważ wiem, że dzięki temu wspierana 
jest lokalna ludność. W Mia Mélange wyko-
rzystywane są lokalne materiały. Produkty 
wykonane są w 100% z bawełny, która upra-
wiana jest lokalnie przez rolników, będący-
mi członkami Better Cotton Initiative (BCI). 
Nicie są przędzone w południowoafrykań-
skich fabrykach, a  lina pleciona lokalnie 
w Kapsztadzie.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

nawiązując kontakty, wysłuchując moich 
(często nie do spełnienia) oczekiwań, a na-
wet krzyków, płaczy i radości. Przy każdej 
okazji dziękuję mu za ogromną pomoc i tu-
taj również – dziękuję.

Jest to niewątpliwie niesamowita historia 
przypadku i wspaniałych zbiegów 
okoliczności. Opowiesz coś więcej o swoich 
podróżach do miejsc wytwarzania 
poszczególnych produktów?

J U S T  A F R I C A  T O, 
W Y DAWA Ł O B Y  S I Ę , 
O G RO M N Y  S P L O T 
P R Z Y PA D KÓW,  A L E  T E Ż 
O G RO M N E G O  S E RC A 
D O B R E G O  C Z Ł OW I E K A . 

https://justafrica.pl
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Marki, które wybieram dają zatrudnienie lokalnej ludno-
ści, zapewniają im godne warunki płacowe i opiekę socjalną. 
Producentom nie zależy na ilości, a na jakości produktów 
i to jest dla mnie najważniejsze. Dbanie o tradycję ludzi i wy-
soką jakość.

I tym tropem powinni iść inni dystrybutorzy oraz, przede 
wszystkim, konsumenci. Dlaczego zdecydowałaś się na 
wprowadzenie marek, które stosują akurat te surowce?
Ponieważ zakochałam się w wysokiej jakości produktów i fi-
lozofia firmy pokrywa się z moją, są to marki uznane przez 
najlepszych południowoafrykańskich designerów. To na-
prawdę świetne produkty.

Do kogo kierowane są te produkty?
Przede wszystkim do osób, które cenią sobie wysoką jakość 
produktu i afrykański design jest dla nich zarówno zagadką, 
jak i uzupełnieniem ich stylu życia.

Jakie wartości chciałabyś przekazać swoim odbiorcom?
Chciałabym przekazać, że za każdym produktem stoją 

wysokiej jakości produkty, a przede wszystkim ludzie, nie 
maszyny – ktoś uprawia bawełnę, ktoś inny tka, inna osoba 
projektuje, a jeszcze inna szyje. To człowiek pracuje w mar-
ketingu i handlu. Dlatego dobrej jakości produkty zawsze 
tworzy człowiek.

To prawda, bez człowieka mielibyśmy same surowce. 
Myślałaś może o otwarciu sklepu stacjonarnego?
Oczywiście marzę o pięknym wnętrzu w kamienicy w War-
szawie. Jednak w tych trudnych czasach skupiam się na 
www.justafrica.com

Bardzo racjonalne podejście. Planujesz zorganizować 
wydarzenie edukujące w sprawie surowców 
wykorzystywanych w Twoim sklepie?
Bardziej myślałam o wydarzeniach edukujących w ogóle 
o Afryce.

W takim razie czekamy na rozwój wypadków! 
A tymczasem dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do 
zapoznania się z produktami p. Amelii justafrica.pl 

PRODUC E N T OM  N I E  Z A L E Ż Y  N A  I L O Ś C I , 
A   N A  JA KO Ś C I  PRODU KT ÓW  I   T O  J E S T 

DL A  M N I E  N A J WA Ż N I E J S Z E .  DBA N I E 
O   T R A DYC J Ę  LU DZ I  I   W YS OK Ą  JA KO Ś Ć.

F O R  H E R A & A  J U S T  A F R I C A
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A&A JUST AFRICA – TOP-SHELF 
REGENERATION

A woman who focused on health and won 
much more. Amelia Leszczyńska-Hołowacz 
is the founder of A&A Just Africa. What 
values does the brand promote? What is 
the story of A&A Just Africa?
I like this question, because it brings mem-
ories back. It would seem that Just Africa 
is one great coincidence but also a creation 
from the heart of a good man. After quite 
a tough time in my private and professional 
life, I got a strong suggestion from my doctor 
and my body that I should choose – life or 
work. I chose life and health.

But I didn’t give up travelling. During 
one of my safari trips in South Africa, in 
Cape Town, when I  was outofwork and 
didn’t have any plans for the future, I saw 
a boutique with remarkable African prod-
ucts. I felt that was it, and these coincidenc-
es brought me where I am today. Health set 
my limits and bounds, and my safari at the 

end of the world showed me the way. And 
the heart? That’s my friend with whom 
I travelled across Africa. He helped me get 
back on my feet, find a balance. He lives in 
the RSA and he’s done a whale of a job for 
me, establishing contacts, listening to my 
(often unrealistic) expectations and even 
shouts, cries and joys. I thank him for his 
help at every opportunity and I would like 
to do it now, too – thank you.

It’s certainly a remarkable concurrence of 
events and circumstances. Will you tell us 
something more about your travels to the 
places of production of your products?
I can talk about it for hours! Together with 
my friend whom I’ve already mentioned, 
I  organise individual safari trips across 
South Africa, Namibia, Botswana and Zim-
babwe. You can read more about it on our 
website www.kenako-africa.com. Safari 
allows me to visit a lot of amazing places 
in Africa and experience new things. And 
I like to observe – another of my passions 
is photography. Africa is a truly beautiful 
place. Mungo is situated in a picturesque 
resort by the ocean by the Plettenberg 
Bay. It’s a beautiful region boasting amaz-
ing beaches, forests and hills; in turn, Mia 
Mélange is nearer Cape Town in Stellen-
bosch, a region renowned all over the world 
for its vineyards.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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I’m starting to understand where you get 
all that inspiration from. What was the first 
brand you chose for your store and why?
At first, I was testing several cosmetic brands, 
looking for something special. That's how 
I discovered Godding&Godding. Then, when 
I felt the high quality of Mungo towels in my 
hands, I forgot about the world and knew that 
was it. I act fast – I don’t like lengthy shop-
ping, I always pick products by intuition. The 
same with brands which I import to Poland – 
at first, it was Godding&Godding, then Mun-
go and Mia Mélange, and I’m sure there are 
more to come.

Are you planning to introduce new brands 
in the future?
Of course! A&A Just Africa is a multi-store. 
I can also tell you I’m in talks with a brand 
producing African earthenware known all 
over the RSA. Keep your fingers crossed!

For sure we will! I know how much 
attention you pay to fair trade 
principles while choosing new brands. 
What are the origins of silk and cotton 
used in your products? 
The cotton used by Mia Mélange and Mun-
go is grown in South Africa. It means a lot 
to me because I know that it supports the 
local community. Mia Mélange uses local 
materials. The products are made from 
100% cotton grown by local farmers who are 
members of the Better Cotton Initiative (the 
BCI). The threads are spun in South African 
plants, and the ropes are plaited locally in 
Cape Town.

The brands which I chose create jobs for 
the locals, ensure decent pay and social ben-
efits. The producers give priority to the qual-
ity of products over their quantity, and that’s 
what matters to me. Caring for tradition and 
high quality.

Other distributors and, primarily, 
consumers should follow this line of 
thought. Why did you opt for brands that 
use these materials?
I fell in love with the high quality of these 
products and I agree with the philosophy of 
the companies. These brands are recognised 
by the best South African designers. Their 
products are really great.

Who is the target market for these 
products?
First of all, everyone who appreciates the 
high quality of products and for whom Afri-
can design is both a mystery and a part of life.

What message would you like to convey?
My message is that behind every product, 
there are highquality materials and primar-
ily people, not machines – people who grow 
cotton, weave, design and sew. People work in 
marketing and trade. That's why quality prod-
ucts are always made by man.

That’s true, without man there would 
be nothing but materials. Have you 
considered opening a brick-and-mortar 
store?
Of course, I dream about a beautiful store in 
a townhouse in Warsaw. But during these dif-
ficult times, I focus on www.justafrica.com.

That’s very reasonable. Are you planning 
to hold any educational events about the 
materials used in your store?
I was thinking more of educational events 
about Africa in general.

So we look forward to hearing about you! 
Thank you for the meeting. To browse the 
products of Ms Amelia, visit justafrica.pl 
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Radca prawny. Dyrektor Instytutu 
Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni 
Łazarskiego. Współtwórca i kierownik 
Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze 
Mody Uczelni Łazarskiego. Radca prawny 
z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w doradztwie w ramach KPMG.

AGNIESZKA 
OLEKSYN-WAJDA
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MODOWA EWOLUCJA
Nasze apetyty konsumenckie rosną w spo-
sób geometryczny, a szafy pękają w szwach. 
Zachłysnęliśmy się możliwością realizowa-
nia swoich potrzeb, marzeń oraz pragnie-
niem dogonienia Zachodu. Dziś możemy 
wyglądać atrakcyjnie w sposób szybki i re-
latywnie tani. Wszystko dzięki fast fashion. 
Ale ubrania wyprodukowane w tym trybie 
są na ogół kiepskiej jakości, co skłania kon-
sumentów do kolejnych zakupów. W efek-
cie, masowy konsument kupuje dziś o 400% 
więcej odzieży niż 20 lat temu. 

BALON ROŚNIE, ŻE AŻ STRACH, 
PRZEBRAŁ MIARĘ NO I?
Wzrost gospodarczy, w miarę dostatnie ży-
cie oraz nadmierna konsumpcja mają jednak 
swoje ciemne strony. Przeludnienie, rosnące 
potrzeby oraz niepohamowany apetyt konsu-
mentów w krajach rozwiniętych przyczyniają 
się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych, 
ilości produkowanych odpadów, nadmiernego 
zużycia wody, zanieczyszczenia powietrza, gle-
by i wody a w efekcie – degradacji środowiska.

Mimo, że polski rynek mody rozwija się bar-
dzo prężnie, a jego wartość rośnie, to jednak ze 
względu na uwarunkowania historyczne, brak 
silnie zakorzenionej tradycji konsumpcjoni-
zmu, a także stosunkowo niski poziom zamoż-
ności polskiego społeczeństwa przekładający 
się na wielkość kwot przeznaczanych na ubra-
nia – nie stanowi on jeszcze tak dużego zagro-
żenia środowiskowego, jak rynek amerykański 
czy zachodnioeuropejskie. Niemniej jednak, 
rozwój sytuacji zdaje się podążać w dobrze zna-
nym – i niepokojącym – kierunku. 

ŻYCIE NA KREDYT  
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Mając na względzie powyższe, na myśl przy-
chodzi refleksja Antoine de Saint-Exupery 
„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzi-
cach, ale pożyczamy ją od naszych dzieci”. Nie 
da się uciec od trudnych pytań o przyszłość 
planety. Jaką Ziemię zastaną kolejne poko-
lenia? W jakich warunkach środowiskowych 

będą żyć nasze dzieci i ich dzieci? Czy starczy 
im wody i czystego powietrza? Czy w wyniku 
zmian klimatu będą zmagać się z nieznanymi 
nam katastrofami i chorobami?   

ENGLISH

FAST CAN’T LAST, OR THE 
TRANSIENCE OF FAST FASHION

FASHION EVOLUTION
Our consumer appetites are rapidly growing, 
and our closets are bursting at the seams. It 
was easy for us to fall into that kind of lifestyle, 
which offers a possibility of satisfying all our 
needs, fulfilling our dreams and catching up 
with the West. Nowadays, we can look attrac-
tive in a fast and relatively cheap way. It is all 
thanks to fast fashion. But clothes produced 
following this philosophy are generally of poor 
quality, which prompts consumers to buy new 
ones. In effect, an average mass consumer buys 
400% more clothes than 20 years ago. 

THE BALLOON IS GROWING, 
THAT IS GOING MUCH  
TOO FAR AND…
Economic growth, relatively prosperous life 
and excessive consumption have their draw-
backs. Overpopulation, growing needs and in-
satiable appetites of consumers in developed 
countries contribute to the increase in green-
house gas emissions, amount of waste pro-
duced, excessive water consumption, air, soil 
and water pollution and, in consequence, envi-
ronmental degradation.

Although the Polish fashion market is devel-
oping dynamically, and its value is growing, it 
does not pose as dangerous a threat to the en-
vironment as American or Western European 
markets. It is due to historical conditions, lack 
of rooted tradition of consumerism as well as 
a relatively low level of affluence of the Polish so-
ciety determining the amount of money spent 
on clothes. Still, the situation seems to be going 
in a well-known – and disturbing – direction.

LIVING ON CREDIT OF NEXT 
GENERATIONS
Given the above, the first thing that comes to 
mind is a thought of Antoine de Saint-Exupery, 
‘We do not inherit the earth from our parents, 
we borrow it from our children.’ It is impossible 
to avoid difficult questions about the future of 
our planet. What kind of Earth will we leave to 
the next generations? In what environment will 
our children and their children be living? Will 
there be enough water and clean air? Will they 
struggle with unknown disasters and diseas-
es due to climate change?   

CZYLI O ULOTNOŚCI 
FAST FASHION
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W KINACH OD  21 SIERPNIA

LECH MAJEWSKI

DOLINA BOGÓW

KEIR DULLEA       JOHN RHYS-DAVIES       JAIME RAY NEWMAN       JOSEPH RUNNINGFOX

JOSH HARTNETT       BERENICE MARLOHE       JOHN MALKOVICH

ANGELUS SILESIUS • ROYAL ROAD ENTERTAINMENT • “DOLINA BOGÓW” • Casting MARY VERNIEU • VENUS KANANI • Zdjęcia LECH MAJEWSKI • PAWEŁ TYBORA
Muzyka JAN A.P. KACZMAREK • Montaż ELIOT EMS • NORBERT RUDZIK • Scenografia CHRISTOPHER R. DEMURI • LECH MAJEWSKI • Kostiumy EWA KOCHAŃSKA •

EVA MINGE • CAROLYN LEONE • Charakteryzacja DOMINIKA DYLEWSKA • Dźwięk ZBIGNIEW MALECKI • LECH MAJEWSKI • Kierownicy produkcji MICHAŁ KOWALIK • ZUZANNA LOPES
Producenci wykonawczy OLGA KAGAN • MAŁGORZATA DOMIN • PETER SAFRAN • NATALIA SAFRAN • Koproducenci JAN HARLAN • LORENZO FERRARI ARDICINI • CARLA ROSEN-VACHER •

ALYSSA SWANZEY • PIOTR GALON • DANIEL MARKOWICZ • MAREK ŻYDOWICZ • ROBERT BANASIAK • JAROSŁAW PERDUTA • DARIUSZ WIEROMIEJCZYK • EWA SADKOWSKA •
FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY • SILESIA FILM • DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE • FUNDACJA TUMULT/CAMERIMAGE • LUMICONFX • LIGHTCRAFT •

CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH • Film współfinansowany przez POLSKI INSTYTUT FILMOWY • Producenci liniowi DOMINIKA MANDLA • BROOKE REDMON 
Producenci LECH MAJEWSKI • FILIP JAN RYMSZA 

Scenariusz i reżyseria LECH MAJEWSKI

Partnerzy filmu:

LIGHTCRAFT

„Lech Majewski to artysta totalny: reżyser, poeta,
malarz, filozof, rzeźbiarz, kompozytor.
Ma niesamowite życie wewnętrzne…”

BERENICE MARLOHE (Dolina Bogów, Skyfall)



przątanie domu bywa męczące. Czasami 
zabrudzenia w kuchni czy łazience są 
uciążliwe do wyczyszczenia, a środki 

czyszczące podrażniają drogi oddechowe 
i dłonie. Silne detergenty z pewnością usuną 
każdy brud, ale mogą też uszkodzić czysz-
czoną powierzchnię, a także powodować 

 
OCET BOHATEREM 

DOMOWYCH PORZADKOW 
I ŁUPINY ORZECHÓW SKUTECZNIEJSZE NIZ VIZIR

TEKST Ada Piotrowska  ZDJĘCIA pexels.com / unsplash.com
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S alergie wziewne i skórne. Ponadto używane 
w dużej mierze roztaczają chlorowy zapach, 
który mamy chęć od razu wywietrzyć, a prze-
cież wolelibyśmy, żeby po wysprzątaniu 
mieszkanie pięknie pachniało. Na szczęście 
są produkty, które ułatwiają nam ekologiczne 
sprzątanie, pranie i mycie.

Jeśli myślicie o butlach kolorowych pły-
nów, które w opisie chwalą się naturalnym 
składem – jesteście na dobrej drodze, ale szu-
kamy złotego-, nie pół-środka. Na sklepowych 
półkach spotkamy coraz więcej detergentów 
na bazie „certyfikowanego odnawialnego oleju 
palmowego”, naturalnych składników aktyw-

turalny, a więc nie podrażniający i bezpieczny 
dla dzieci i alergików, można je nawet stoso-
wać do pielęgnacji ciała. Orzechy wydzielają 
charakterystyczny zapach, ale dla wybrednych 
nosków też znajdzie się rozwiązanie – wystarczy 
w miejsce płynu do płukania wlać wodę z octem 
i olejkiem eterycznym – bergamotka, jaśmin, 
lawenda, co tylko sobie wymarzycie.

Orzechy piorące, ocet, soda, a dodatkowo 
cytryna i olejki, uczynią twoje wnętrze czystym 
i pachnącym w naturalny sposób, pozosta-
wiając twoją skórę miękką i zdrową, a zatoki 

O C E T  B O H A T E R E M  D O M O W Y C H  P O R Z A D K O . . .

TA K  N A PR AW DĘ  D O 
U M YC I A  JA K I E J KOLW I E K 
P OW I E R Z C H N I 
P O T R Z E BUJ E M Y  T Y L KO 
T R Z E C H  S K Ł A D N I KÓW: 
O C T U,  S ODY  O C Z YS Z C Z O N E J 
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nych oraz roślinnych olejków eterycznych. 
Wyglądają jak łakomy kąsek dla ekoświrów, 
lecz tak naprawdę ich skład i biodegradowal-
ność opakowania, w którym się znajdują, są 
wątpliwe. Po co tworzyć choćby i biodegrado-
walne odpady, kiedy można nie produkować 
żadnych? W jakim celu kupować oddzielnie 
płyn do mycia łazienki i do mycia kuchni, 
osobny do płytek, luster, drewna i kurzu, kiedy 
wszystko, czego potrzebujemy, od dawna stoi 
w naszych szafkach lub jest stałym gościem 
podstawowej listy zakupów?

Tak naprawdę do umycia jakiejkolwiek 
powierzchni potrzebujemy tylko trzech skład-
ników: octu, sody oczyszczonej i cytryny. Do 
sporządzenia cytrynowego płynu do mycia 
naczyń potrzebujemy: soku z trzech średnich 
cytryn, 300ml przegotowanej, bądź przefil-
trowanej wody, 100g soli drobnoziarnistej, 50 
ml octu dziesięcioprocentowego. Wystarczy 
zblendować mieszankę i podgrzać do połą-
czenia się składników. Jeśli chcemy stworzyć 
gęstą pastę na trudne zabrudzenia, na przykład 
tłuste plamy na piekarniku, wystarczy ćwiartkę 
szklanki sody oczyszczonej połączyć z dwiema 
łyżeczkami soli i odrobiną wody. Wycieranie 
kurzu wydaje się oczywiste – nawilżona wodą 
ściereczka. Ale wystarczy do wody dodać 
kilku kropel wybranego olejku eterycznego 
i oliwy z oliwek, by meble przyjemnie pach-
niały i błyszczały na długo po sprzątaniu. Do 
mycia szyb z kolei sprawdzi się zapewne już 
nam znany, choć czasem wykpiwany przepis 
-  ocet+woda (w proporcji jedna łyżeczka na 
jeden litr). W ostatnim z przepisów, dla unik-
nięcia smug, poleca się używać gazety, nato-
miast we wszystkich pozostałych – ściereczki 
z mikrofibry. Ściereczka ścierce nierówna, 
a mikrowłókno lepiej zbiera i magazynuje 
zanieczyszczenia, zarówno na sucho, jak i na 
mokro. Sztuczne włókna nie sprzyjają rozwo-
jowi bakterii i drobnoustrojów, są też trwalsze 
niż bawełniane. Z pewnością dzięki nim ograni-
czymy zużycie papieru kuchennego i nasącza-
nych, wilgotnych ściereczek. 

Okej, ale co z praniem? Nie wypierzemy 
ubrań w occie i soli, przecież się zniszczą, odbar-
wią i w dodatku będą nieprzyjemnie pachnieć. 
W tym wypadku z pomocą przychodzą orzechy. 
I choć nie jest to, przyznaję, coś co mamy na do-
mowej półce, bo nie mogą to być przypadkowe 
orzechy włoskie czy laskowe, to zamówienie 
jednego worka (w cenie około 20 złotych) wy-
starcza średnio na 160-180 prań. Na jedno pra-
nie przypada 5-6 pokruszonych połówek łupin, 
a jedną taką porcję można zastosować nawet na 
cztery prania, jeśli pierzemy w trzydziestu stop-
niach. Jak działają orzechy piorące? Zawierają 
tzw. saponiny, czyli naturalny detergent, który 
odtłuszcza, myje i oczyszcza, a w jego zetknięciu 
z wodą wydziela się naturalne mydło i tworzy 
delikatny roztwór mydlany. Jest to produkt na-

i płuca niepodrażnione chlorowo-fosforowymi 
chemikaliami. W dodatku są niemałą oszczęd-
nością i sprzyjają środowisku. Czy to nie brzmi 
jak marzenie?   

ENGLISH

VINEGAR AS A CLEANING HERO AND 
NUTSHELLS BETTER THAN VIZIR

Cleaning can be tough. Removing heavy dirt 
from the kitchen or bathroom can sometimes 
be hard, and cleaning products can irritate 



your hands and respiratory system. Strong 
detergents will surely remove every kind of 
dirt but they can also damage surfaces and 
cause inhaled and skin allergies. They leave 
a smell of chlorine, which we want to get 
rid of right away, while it would be better if 
your apartment smelled good after cleaning. 
Fortunately, there are products which make 
eco-friendly cleaning, washing and dish-
washing easier.

If you think of bottles of colourful liq-
uids with natural ingredients, you are on 

the right track. But we are looking for the 
golden mean, not half-measures. On store 
shelves, you will find a growing number of 
detergents with ‘certified sustainable palm 
oil’, natural active ingredients and plant es-
sential oils. They seem to be a real treat for 
eco-freaks but in reality, their compo-
sition and the biodegradability of their 
packaging are questionable. Why would 
we produce biodegradable waste when we 
can produce no waste at all? Why would we 
buy separate products for the bathroom 
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and kitchen, tiles, mirrors, wood and dust 
when everything we need has been in our 
cupboards all the time or is a regular item 
on our shopping list?

In fact, for all surfaces, we only need 
three ingredients: vinegar, baking soda 
and lemon. For lemon dishwashing liquid, 
we need juice from three medium lemons, 
300 ml of boiled or filtered water, 100 g 
of fine-grained salt, 50 ml of 10% vinegar. 
Blend the ingredients and heat until com-
bined. If you want to make a dense polish 
for heavy dirt, for example, greasy stains in 
the oven, mix a quarter of a glass of baking 
soda and two teaspoons of salt and a bit 
of water. Dusting seems obvious – a cloth 
dampened with water. But if you add a few 
drops of an essential oil and olive oil, your 
furniture will smell good and be brilliant 
and bright long after cleaning. For windows, 
use the well-known yet underappreciated 
recipe – vinegar + water (in the ratio: one 
teaspoon for one litre). In the last recipe, 
to avoid streaks, use a newspaper, while in 
the others – a microfibre cloth. Microfibre is 
better at gathering and storing dirt, both dry 
and wet. Synthetic fibres are not conducive 
to bacteria and germs; they are also more 
durable than cotton. It will allow you to re-
duce the consumption of kitchen paper and 
dampened cloths. 

Fine, but what about the laundry? We 
cannot wash clothes in vinegar and salt be-
cause they will wear out, fade and smell bad. 
In this case, use soap nuts. Although it is not 
a household essential, because they are not 
random walnuts or hazelnuts, one bag (for 
about 20 PLN) will last for 160–180 washes 
on average. Use about 5–6 cracked halves 
of shells per wash. You can use this portion 
even for four washes if you wash in 30 de-
grees. How do soap nuts work? They contain 
‘saponins’ – a natural detergent that re-
moves grease, washes and cleans. When it is 
mixed with water, it produces natural soap, 
which later turns into a delicate soapy solu-
tion. It is a natural product, which makes it 
safe for children and allergy sufferers. It can 
also be used for body care. The nuts give off 
a characteristic smell but there is help for 
fussy noses, too – suffice to pour water with 
vinegar and essential oil (bergamot orange, 
jasmine, lavender, or whatever you desire) 
in a softener dispenser.

Soap nuts, vinegar, baking soda, lemon 
and essential oils will make your home 
clean and smell amazing in a natural way, 
leaving your skin soft and healthy, while 
your sinuses and lungs – free from chlo-
rine-phosphate chemicals. They are also 
cost-saving and eco-friendly. Doesn’t it 
sound like a dream?   
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ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Mateusza Ignacego  
@mateuszignacyfot

AGENCJA / AGENCY: 
Trance Model Management 
@trancemodel

STYLIZACJA / STYLIZATION:  
Emilia Stachowiak  
@dressesdreamsinwardrobe

ORGANIZACJA / ORGANIZATION: 
Monika Stępowska  
@monika_stepowska

M I Ę D Z Y  S Ł O W A M I



M O D A  /  F A S H I O N9 8 – 9 8

STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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Jeżeli planujesz zwiedzić Kraków 
bez obciążenia portfela, mamy dla 
Ciebie kilka wskazówek. Miasto 

artystów, turystów i studentów. Tak 
w skrócie można określić Kraków. Stoli-
ca Małopolski jest świetnym pomysłem 
na krótki urlop.
Od czego zacząć? Najszybciej, najwy-
godniej i najtaniej – samolotem z Lot-
niska Szczecin linią Ryanair (loty we 
wtorki i soboty). Już 27 października 
zostają wznowione rejsy zirlandzkim 
przewoźnikiem a bezpośrednim lotem 
na lotnisku w Balicach znajdziemy się 
w 1h 15min. Ceny promocyjne zaczynają 
się zdecydowanie taniej niż transport 
lądowy. 

MUZEUM BURSZTYNU
Muzeum Bursztynu daje nam okazję 
podziwiania przeróżnych bursztyno-

wych wyrobów – od biżuterii (zarówno 
w formach współczesnych, jak i w styli-
zowanych na dawne) poprzez przedmio-
ty użytku codziennego, na prawdziwych 
dziełach sztuki kończąc ( można w nim 
oglądać również rzeźby z bursztynu). 
Gabloty zostały ustawione tak, że zaraz 
obok kawałka surowego bursztynu zo-
baczyć możemy coś, co z tego bursztynu 
zostało wykonane.

PAN Muzeum Ziemi z Warszawy 
wzbogaciło Muzeum Bursztynu o eks-
pozycję stałą pt. „Bursztyn – jego piękno 
i dzieje”. W Muzeum Bursztynu przedsta-
wiane są także wystawy czasowe, regu-
larnie odbywają się też lekcje muzealne 
dla uczniów szkół.
Szczególną atrakcję tego miejsca sta-
nowi Laboratorium Bursztynu. Można 
w nim – za pomocą urządzenia zwa-
nego spektrometrem – sprawdzić, czy 
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Kraków bursztyny stanowiące element naszych 
kolczyków, pierścieni, naszyjników itd. 
są prawdziwe. Żadna inna placówka 
krakowska spektrometru nie posiada, 
w całej Polsce zaś oprócz spektrometru 
Muzeum Bursztynu znaleźć można tylko 
dwa takie przyrządy.

KATEDRA WAWELSKA
Katedra na Wawelu to nie tylko niezwy-
kle ważne miejsce w historii Polski (to tu 
koronowano wielu z dawnych władców, 
jest też miejscem pochówku wybitnych 
Polaków), ale również obiekt niezwykle 
ciekawy z architektonicznego punktu 
widzenia. Oryginalna, gotycka katedra 
ulegała na przestrzeni wieków licz-
nym przebudowom i przemianom, co 
zaowocowało niezwykłym bogactwem 
różnorodnych stylów na relatywnie nie-
wielkiej przestrzeni. Na uwagę zasługuje 
także bogactwo zdobień i licznie zgroma-
dzonych dzieł sztuki.

Wejście do krakowskiej Katedry jest 
całkowicie bezpłatne, natomiast w zwie-
dzaniu bardzo pomaga płatny przewod-
nik audio (koszt 5/7 zł). Lektor opowiada 
w nim nie tylko o historii, ale także o ko-
lekcjach Muzeum Katedralnego i o naj-
ciekawszych zakątkach Katedry. Opro-
wadzanie po samej Katedrze Wawelskiej 
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sięciu metrów. Warto również rozważyć 
zwiedzenie Dzwonu Zygmunta, Grobów 
Królewskich i Muzeum Katedralnego 
(koszt 7/12 zł).

MOCAK-MUZEUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ
Otwarte w roku 2011 muzeum (którego 
nazwa pochodzi od angielskiej nazwy 
Museum of Contemporary Art in Kra-
kow) prezentuje dzieła sztuki schyłku XX 
w. i początku XXI w.
Jego działalność ma charakter nie tylko 
wystawienniczy. Funkcjonuje w nim 
również biblioteka, księgarnia, kawiar-
nia oraz archiwum. Instytucja od 12 maja 
2011 roku wydaje czasopismo „MOCAK 
Forum”, którego treść związana jest ze 
sztuką zarówno na poziomie teoretycz-
nym, jak i praktycznym. W Muzeum 
przeprowadzane są także projekty ba-
dawcze, organizuje się tam też działania 
edukacyjne takie jak wykłady, pokazy 
filmów, dyskusje z ciekawymi ludźmi itp.

CRACOW FREE WALKING 
TOUR – WYCIECZKI (PRA-
WIE) ZA DARMO
Dzięki temu przedsięwzięciu turyści 
nie mogą już narzekać, że na dokładne 
poznanie wszystkich zabytków i cieka-
wych miejsc Krakowa zabrakło im czasu. 
Po uliczkach Krakowa oprowadzi ich 
wykwalifikowany przewodnik, który 
zapozna zwiedzających z historią  i kul-
turą zwiedzanych miejsc. Przewodnik 
mówi po angielsku, w związku z czym 

wycieczka jest idealnym pomysłem dla 
osób z zagranicy, natomiast dla Polaków 
może stanowić okazję do pogłębienia 
znajomości tego języka.

Dokąd możemy się wybrać w ra-
mach Cracow Walking Tours? Propo-
zycji wycieczek jest wiele: na przykład 
w okolice Podgórza; można też przejść się 
po Starym Mieście.

Przewodnicy proponują także wy-
cieczki tematyczne, np. do miejsc, w któ-
rych można skosztować tradycyjnych 
polskich potraw, śladem Krakowskich 
Żydów czy "szlakiem makabry". Można 
wreszcie udać się w miejsca, w których 
uprawia się Street Art, czyli sztukę 
uliczną.

Aby wziąć udział w wyprawie, musisz 
po prostu dołączyć do grupy, która zbiera 
się na placu przy Kościele Mariackim. 
Nie musisz mieć biletu wstępu, nie jest 
też wymagana wcześniejsza rezerwacja 
wycieczki. Po wycieczce trzeba jedynie 
zapłacić przewodnikowi… tyle, ile uznasz 
za stosowne (nie ma żadnych obowią-
zujących stawek). O wysokości napiwku 
decydują Twoje możliwości finansowe 
i Twój poziom zadowolenia z wyprawy. 
Warto pamiętać, że z wycieczką mogą łą-
czyć się jeszcze inne drobne koszty – na 
przykład opłata za bilet w jakimkolwiek 
środku komunikacji miejskiej.

PODZIEMIA RYNKU
Ulokowane 4 metry pod ziemią muzeum 
przybliża ponad 1000 lat historii Kra-
kowa – od pierwszego grodu Wiślan aż 

trwa nieco mniej niż pół godziny. Grupy 
zorganizowane z przewodnikiem mogą 
wypożyczyć radiowy system zwiedzania 
grupowego (2 zł od osoby). Pozwala on 
grupie złożonej z ponad 30 osób odebrać 
wyraźny przekaz z odległości kilkudzie-
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po współczesność. Godne odnotowania 
jest to, że wyposażone jest w najnowsze 
zdobycze technologii: 27 projektorów 
multimedialnych, 98 głośników i 37 
monitorów dotykowych. Na ekranach 
plazmowych wyświetlany jest poczet 
królów polskich. Do środka przechodzi 
się przez kurtynę parową, co pozwala 
choć trochę poczuć się jak w mieście 
średniowiecznym.

Do najcenniejszych skarbów muzeum 
należą belki ze śladami strzał po najeź-
dzie tatarskim w XIII w. czy oryginalny 
fragment drogi z czasów Władysława 
Łokietka. Można też zobaczyć podziem-
ną część starych Sukiennic. Dla dzieci 
niewątpliwą atrakcją jest sala multime-
dialna, z której ściany wyłania się łeb 
Smoka Wawelskiego i w której można 
posłuchać krakowskich legend opowia-
danych przez… białego kruka.

GALERIA SZTUKI  
W SUKIENKACH
Wystawa jest największą ekspozycją 
stałą przedstawiającą dzieła polskich 
malarzy i rzeźbiarzy XIX w. Zajmuje 
cztery sale Muzeum, każdą podporząd-
kowano innej tematyce dzieł. W Sali 
Piotra Michałowskiego, zgromadzono 
bardzo wiele dzieł tego jednego z najwy-
bitniejszych malarzy romantyzmu, który 

malował m. in. postacie Żydów i chłopów.
Znajduje się tam też jednak sporo dzieł 
innych twórców – by wspomnieć jedynie 
o Pożegnaniu i Powitaniu, obrazie Artura 
Grottgera. Sala Oświecenia jest, z ko-
lei,  pełna malowanych w drugiej połowie 
XVIII w. portretów, scen rodzajowych 
oraz historycznych; autorami dzieł 
byli zarówno Polacy (np. Aleksander 
Orłowski), jak i artyści sprowadzani 
z innych krajów (np. Marcello Bacciarel-
li). Natomiast Sala Józefa Chełmońskiego 
poświęcona jest malarstwu pejzażo-
wemu. Oprócz dzieł Chełmońskiego 
można tam zobaczyć także obrazy m. 
in. Aleksandra Kotsisa czy Jana Nepo-
mucena Głowackiego. Ostatnia, Sala 
Wokół Akademii przedstawia obrazy 
o tematyce historycznej – na przykład 
obraz Kościuszko pod Racławicami Jana 
Matejki czy Pochodnie Nerona Henryka 
Siemiradzkiego.

CIEKAWOSTKI
Wszechobecne gołębie, które stanowią 
dodatkową atrakcję dla turystów, są 
swoistą zmorą mieszkańców Krako-
wa. Radni miasta od dawna postulują 
wprowadzenie zakazu dokarmiania tych 
ptaków. Jak na razie bez skutku.

WARTO ZE SOBĄ ZABRAĆ
Wygodne buty – niezależnie od tego, czy 
pójdziemy bogatym szlakiem gastrono-
micznym, czy muzealnym, ilość miejsc 
do zatrzymania się w Krakowie jest 
ogromna. Pomimo komunikacji miej-
skiej przygotujmy się na długie spacery.  

  IN ENGLISH

CRACOW
If you are planning a trip to Cracow on 
a budget, have a look at our top tips. A city 
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of artists, tourists and students – the 
capital of Lesser Poland is a great spot for 
a short vacation.

Where to begin? The fastest, cheap-
est and most comfortable way to get to 
Cracow is to fly there with Ryanair from 
Szczecin Airport (flights on Tuesday, 
Thursday and Saturday). The Irish 
airline is relaunching the flights on 27 
October. A direct flight to the airport in 
Balice takes about 1 hour and 15 minutes. 
Special ticket prices are much lower 
than the cost of land transport.

THE AMBER MUSEUM
The Amber Museum boasts a vast 
collection of amber objects, ranging 
from jewellery (both contemporary 
and stylised), through everyday objects, 
to real masterpieces (such as amber 
sculptures). Display cases are arranged 
in a way to present a piece of raw amber 
along with an amber object made of it.

The Amber Museum hosts a per-
manent exhibition entitled ‘Amber – its 
beauty and history’ of the Museum of 
Earth of the Polish Academy of Scienc-
es. It also holds temporary exhibitions 
and regular museum lectures for 
students. One of the highlights is the 
Amber Lab, where you can check – us-
ing a device called a spectrometer – the 
genuineness of amber pieces in your 
earrings, rings, charms etc. It is the 
only establishment in Cracow which 
has a spectrometer, and apart from the 
one in the Amber Museum, there are 
only two such devices in Poland.

THE WAWEL CATHEDRAL
The Wawel Cathedral is not only an 
important historical place (it is the place 
of coronation of many Polish rulers and 
the burial site of eminent Poles) but also 
a remarkable piece of architecture. The 
original Gothic cathedral was recon-
structed and transformed many times 
over centuries, which resulted in a pleth-
ora of styles on a relatively small space. 
Its highlights include rich ornamenta-
tion and numerous artworks.

The admission to the Wawel Cathe-
dral is free, but you can buy a small au-
dio guidebook (PLN 5/7), which will make 
your visit more informative. It contains 
information about the history and col-
lections of the Cathedral Museum as well 
as the highlights inside the temple. The 
guided tour around the cathedral takes 
less than 30 minutes. Guided groups can 
rent a group tour radio system (PLN 2 
per person), which allows for clear 

transmitting of messages for several 
dozen metres for groups over 30 people. 
Other must-sees include the Sigismund 
Bell, the Royal Tombs and the Cathedral 
Museum (PLN 7/12).

MOCAK – THE MUSEUM OF 
CONTEMPORARY ART
The museum was established in 2011 
and named after the English Museum 
of Contemporary Art Cracow) and it 
presents artworks dating back to the end 
of the 20th century and the beginning of 
the 21st century.

Apart from exhibitions, the museum 
also houses a library, a bookstore, a café 
and archives. Since 12 May 2011, it has 
been releasing ‘MOCAK Forum’ mag-
azine on the theory and practice of art. 
The museum also takes part in research 
projects, organises educational events, 
such as lectures, screenings, meetings 
with interesting people etc.

CRACOW FREE WALKING 
TOURS – (ALMOST) FREE 
TOURS
This project allows tourists to visit Cra-
cow landmarks with a qualified guide, 
who will provide them with information 
about the history and culture of the city. 
The guide speaks English, so the tour is 
a great option for foreign tourists as well 
as a good opportunity for Poles to brush 
up on their language skills.

Cracow Walking Tours are organised 
in a variety of spots, such as the area 
near Podgórze or around the Old Town.

There are also tours, for example, 
to places where you can discover the 
traditional Polish cuisine, following the 
steps of Cracow Jews or along ‘the trail 
of horror’. You can also visit the famous 
Street Art spots.

To take part in a tour, join a group 
gathering on the square near Saint 
Mary's Church. You do not need to 
buy a ticket or book a tour in advance. 
After the tour, tip the guide as much as 
you want (the rates are not specified), 
depending on your financial means and 
satisfaction with the tour. Remember 
that the tour may involve some minor 
additional costs, such as the cost of pub-
lic transport.

THE MAIN MARKET 
SQUARE UNDERGROUND
Located four metres underground, the 
museum presents over 1000 years of 
city history – from the first town of the 
Vistulans to the present times. It uses 

modern technologies and has 27 multi-
media projectors, 98 loudspeakers and 
37 touchscreens. Portraits of Polish kings 
are displayed on plasma screens. To en-
ter the museum, you need to go through 
a vapour curtain, which makes you feel 
as if you were in a Medieval town.
The most precious exhibits include 
wooden beams with marks made by 
arrows during a Tatar raid in the 13th 
century and an original fragment of 
a road from the times of Władysław 
Łokietek. You can also see the under-
ground part of the old Cloth Hall there. 
A huge attraction for kids is a multimedia 
room with a wall out of which emerges 
the head of the Wawel Dragon and where 
they can listen to Cracow legends told 
by… a white raven.

THE ART GALLERY IN 
THE CLOTH HALL
It is the largest permanent exhibition 
displaying works of Polish painters and 
sculptors of the 19th century. It covers 
four theme rooms. Piotr Michałowski 
Room houses an exhibition of artworks 
made by this one of the most prominent 
painters of the Romanticism, dedicated 
to, among others, Jews and peasants as 
well as several works of other artists, 
including Artur Grottger's Farewell and 
Greeting. The Enlightenment Room is 
full of portraits as well as generic and 
historical scenes painted in the second 
half of the 18th century; the authors of 
the artworks were Poles (e.g. Aleksand-
er Orłowski) and foreign painters (e.g. 
Marcello Bacciarelli). Józef Chełmoński 
Room is dedicated to landscape painting. 
Apart from Chełmoński's works, it pres-
ents paintings of artists like Aleksander 
Kotsis and Jan Nepomucen Głowacki. 
Last but not least, the Room around the 
Academy houses historical paintings, in-
cluding Kościuszko at Racławice by Jan 
Matejko and Nero's Torches by Henryk 
Siemiradzki.

INTERESTING FACTS
Ever-present pigeons, which are an addi-
tional attraction for tourists, are a menace 
to the locals. City authorities have been 
proposing a ban on feeding the birds for 
a long time. Without effect, though.

THINGS TO TAKE
Comfortable shoes – regardless of 
whether you follow a food or museum 
trail, there are plenty of spots to visit in 
Cracow. Get ready for long walks despite 
using public transport..  



1 0 4 – 1 0 5 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

Oslo to najstarsza ze stolic państw skandynawskich. 
Leży w południowo-wschodniej części kraju nad 
Oslofjorden. Stolica Norwegii  to miasto ekologicz-

ne, choć nowoczesne. Rozległe, choć sprawiające wrażenie, 
że wszędzie jest blisko.  Z powodzeniem stolicę Norwegii 
można zwiedzać pieszo, bądź rowerem. Oczywiście w Oslo 
istnieje gęsta sieć autobusów miejskich, tramwajów i kolej 
podziemna (T-bane), natomiast przeciwległe brzegi fiordu 
łączą liczne promy. Ogromnym ułatwieniem dla turystów 
jest Karta Oslo (Oslo Kortet), która upoważnia do darmo-
wych przejazdów komunikacją miejską w granicach miasta 
oraz bezpłatnego wstępu do wszystkich muzeów. Ponadto, 
posiadacze karty mają zapewnione bezpłatne parkowa-
nie i wstęp na baseny oraz szereg zniżek w restauracjach 
i hotelach. Kartę taką można zakupić w hotelach, biurach 
turystycznych i campingach.  

Spacer do Pałacu Królewskiego, rejs po fiordzie, ryby i kawior 
na śniadanie. I na każdym kroku muzeum, jak chociażby to 
z łodziami wikingów, niepowtarzalny gmach opery, rzeko-
mo najbrzydszy ratusz, w którym Danuta Wałęsa odbierała 
dla męża Pokojowego Nobla, malownicze drewniane domki 
porozrzucane nad zatokami. 

PAŁAC KRÓLEWSKI
Det Kongelige Slott to budowla, która służy rodzinie królew-
skiej. Do wzgórza, na którym stoi Pałac Królewski prowadzi 
długa ulica Karl Johans Gate przecinająca centrum miasta. 
Obecnie urzęduje tu król Harald V; dla zwiedzających wstęp 
możliwy jest jedynie przez kilka tygodni w okresie letnim 
(wstęp płatny, na zwiedzanie należy umawiać się z wyprze-
dzeniem). Klasycystyczny w stylu gmach jest jednym z naj-
bardziej charakterystycznych budynków stolicy Norwegii,  
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źdźbeł znajdują się ekrany - wyświetlane 
są na nich zdjęcia laureatów Pokojowej 
Nagrody Nobla oraz informacje o nich. 
W salach na parterze prezentowane są 
czasowe wystawy dotyczące pokoju.

NARODOWE MUZEUM 
SZTUKI, ARCHITEKTURY 
I PROJEKTOWANIA
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design powstało z połączenia czte-
rech muzeów:

- Galerii Narodowej (Nasjonalgal-
leriet) przy ulicy Universitetsgata 13. 
Galeria z najbogatszymi w Norwegii 
zbiorami sztuki norweskiej oraz skan-
dynawskiej i europejskiej, m.in. prace 
Edvarda Muncha, I.C.Dahla, Christia-
na Krohga i wielu innych. Można tu 
zobaczyć jedną z wersji obrazu "Krzyk" 
Edwarda Muncha (artysta miał zwy-
czaj malować kilka wersji swoich dzieł) 
oraz autoportret Vincenta van Gogha.

- Muzeum Sztuki Współczesnej (Mu-
seet for samtidskunst) przy Bankplas-
sen 4. Zobaczymy tu różne instalacje 
artystyczne łączące rzeźbę, malarstwo, 
muzykę i filmy. Nowoczesne wystawy 
ulokowane są w budynku wygląda-
jącym jak stare polskie liceum, co 
dodatkowo podsyca zmysły podczas 
zwiedzania. Tak naprawdę to dawna 
siedziba banku.

- Muzeum Architektury (Nasjonal-
museet – Arkitektur) przy Bankplas-
sen 3,

- Muzeum Sztuki Użytkowej 
(Kunstindustrimuseet) przy St. Olavs 
gate 1,

- a także Wystaw Państwowych 
(Riksutstillinger).

OPERA W SKALE 
Operę postawiono nad wodą fiordu. 
Kształtem przypomina wystający 
z morza lodowiec, a może statek. 
Zbudowano go na skale, a właściwie 
w skale, bo konstrukcja wchodzi w nią 
prawie 60 metrów. Można więc space-
rować po jej dachu z białego marmuru. 
Odwiedzający wyglądają z daleka jak 
maszerujące po śniegu pingwiny. 

WSPOMNIENIA WIKINGÓW
Na półwysep Bygdoy warto się wybrać 
z dwóch powodów. Po pierwsze są tam 
osiedla drewnianych wytwornych 
domów bogatych Norwegów. Niektó-
re przypominają nawet posiadłości 
Carringtonów z "Dynastii". Cel drugi, 
znacznie ważniejszy, to muzea. Jest tu 
Muzeum Statków Wikingów (Viking-

skipshuset), w którym są trzy oryginal-
ne łodzie z IX wieku. Wśród ekspona-
tów wystawy znajdują się narzędzia, 
sanie, powozy konne i drewniane 
rzeźby należące do Wikingów.  Jest 
też Muzeum Kon-Tiki, gdzie można 
oglądać tratwę, którą Thor Heyerdahl 
w 1947 r. wraz z pięcioma podróżnika-
mi przepłynął Ocean Spokojny z Peru 
do Polinezji w czasie 101 dni. Podróżą 
chciał udowodnić, że Indianie mogli 
odbyć taką samą drogę w przeszłości. 
I jest też Muzeum Fram (Frammuseet), 
które mnie najbardziej zainteresowało. 
Pokazuje oryginalny polarny statek 
zbudowany 1892 r., który brał udział 
w kilku wyprawach polarnych orga-
nizowanych przez Fridtjofa Nansena 
oraz Roalda Admundsena na biegun 
południowy.

OD KUCHNI
Z racji klimatu, dania są tłuste i wyso-
kokaloryczne. To zapewnia Norwegom 
ochronę, którzy  jadają dużo nabiału, 
m.in. sery (kozie, żółty Jarlsberg), 
z mięs - baraninę, a także mięso reni-
fera, foki i wieloryba. Najpopularniej-
szym dodatkiem do dania głównego 
są ziemniaki. Godne polecenia są kre-
wetki, wędzony łosoś, kawior z dor-
sza, kiełbasa z renifera, kozi ser oraz 
dżemy z dzikich owoców. Norwegowie 
specjalizują się w pieczonych żeber-
kach świńskich i jagnięcych, serwu-
ją głowę owczą w całości z oczami, 
uszami i innymi przybytkami. Wśród 
napojów króluje rozpuszczalna kawa, 
zwykle słaba i nie słodzona, wszędzie 
można zamówić mleko i napoje orzeź-
wiające. Herbatę pija się sporadycznie, 
zwykle owocową. Współczesne Olso 
jest nowoczesną stolicą wraz z dużą 
różnorodnością dań etnicznych, fast 
food’ów, restauracji i klasycznych 
kawiarenek. 

LECĘ BO CHCĘ

Już 27 października linia Norwegian 
wraca do regularnych rejsów z naszego 
lotniska na lotnisko Oslo Gardermoen.  

WYLOTY SZCZECIN -  OSLO
Lotnisko: Oslo Gardermoen  
Linia lotnicza: Norwegian / każdy wto-
rek i sobota

Więcej szczegółów dotyczących 
podróży oraz zakupu biletów można 
uzyskać dzwoniąc na infolinię:  
(91) 481 74 00 lub na stronie internetowej: 
www.norwegian.com   

interesujący jest widok sprzed niego 
i okoliczny park (nie wolno się w nim 
opalać - to wyjątek pośród tutejszych 
parków). Codziennie o 13:30 stajemy 
przed okazją obejrzenia zmiany warty.

MUZEUM IBSENA
Nieopodal Pałacu Królewskiego stoi 
Muzeum Ibsena, czyli znanego nor-
weskiego dramatopisarza (patrząc na 
front pałacu należy skręcić w lewo 
i dojść do ulicy, a po jej drugiej stronie 
ujrzymy już muzeum). W budynku tym 
artysta skończył swój żywot - mieszkał 
tu 11 lat. Wszystkie pomieszczenia są 
zachowane, a pracownia wręcz nie-
tknięta od czasu śmierci w 1906 roku. 
Ibsen Museet pozwala poznać historię 
życia pisarza.

PARK VIGELANDA
80-hektarowy Park rzeźb Vigelanda 
położony w zachodniej części Oslo 
słynie z 212 rzeźb Gustava Vigelanda. 
Otwarta przestrzeń nieco oddalona od 
centrum Oslo. Znajdują się tu liczne 
rzeźby nagich osób, a pośrodku parku 
stoi Monument przedstawiający sple-
cione ludzkie ciała. Najładniej jest tu 
w ciepłych porach roku, gdy zielenieją 
trawa i drzewa. Park Vigelanda to jed-
no z miejsc "obowiązkowych".

TWIERDZA AKERSHUS
13-wieczna forteca Akershus, położona 
w centrum miasta, ukazuje historię 
i pozostałości średniowiecznego 
Oslo. Akerhus, najlepiej zachowany 
zabytek średniowiecza, który leży na 
sterczącym półwyspie. Ta najstarsza 
norweska twierdza została zbudowana 
na skalistym wzgórzu nad zatoką ok. 
1300 r. W fortyfikacji i samym zamku, 
w latach II wojny światowej mieściła 
się siedziba władz hitlerowskich.

RADHUS
Ratusz miejski w Oslo. Sprawia wra-
żenie surowego i kanciastego. W sło-
neczny dzień doskonale komponuje 
się jednak z błękitnym niebem. Ma 
dwie wieże. Stoi nad brzegiem morza, 
nieopodal Centrum Pokojowej Nagrody 
Nobla. W auli ratusza odbywa się 
corocznie uroczystość wręczenia Po-
kojowej Nagrody Nobla.

CENTRUM POKOJOWEJ  
NAGRODY NOBLA
Warto tu przybyć, aby zobaczyć 
multimedialną "trawę", która wyrasta 
w jednej z sal. Na krańcach niektórych 
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CRACOW
Oslo is the oldest Scandinavian capital, 
situated in south-eastern Norway, by 
the Oslofjord. The capital of Norway 
is an eco-friendly and modern city. 
Although it is sprawling, it seems that 
everything is close at hand. You can 
move around the city on foot or by bike. 
Of course, in Oslo, there is a developed 
network of buses and tramways, a sub-
way (T-bane), as well as a ferry connec-
tion between the fjord banks. A great 
option for tourists is the Oslo Card 
(Oslo Kortet), which entitles its holders 
to free public transport in the city and 
free admission to all the museums. 
Card holders are also entitled to free 
parking and admission to swimming 
pools as well as get plenty of discounts 
in restaurants and hotels. You can buy 
the card in hotels, tourist agencies and 
camping sites.

A walk to the Royal Palace, a fjord 
cruise, fish and caviar for breakfast, 
and a museum around every corner, 
such as a museum with Viking boats, 
the exceptional opera house, reportedly 
the ugliest town hall, where Danuta 
Wałęsa received the Nobel Peace Prize 
for her husband, picturesque wooden 
houses scattered by bays. 

THE ROYAL PALACE
Det Kongelige Slott is a residence of the 
royal family. The palace is situated on 
a hill, at the end of long street Karl Jo-
hans Gate, which goes through the city 
centre. At present, it is the residence of 
King Harald V. It is open to visitors only 
for a few weeks in summer (the admis-
sion is paid and should be booked in 
advance). The classicist edifice is one of 
the most characteristic buildings in the 
capital. It gives beautiful views of the 
city and the nearby park (sunbathing is 
not allowed there, which is an excep-
tion among other parks in the city). 
Every day at 13.30, visitors can watch 
the changing of the guards’ ceremony.

THE IBSEN MUSEUM
Near the Royal Palace, there is the 
Ibsen Museum, dedicated to the well-
known Norwegian playwright (when 
looking at the front of the palace, turn 
left and go straight to the street, and 
the museum is on its other side). This 
is where the artist spent the last years 
of his life; he lived there for 11 years. All 
rooms in the buildings have been pre-

served, while his studio has been intact 
since his death in 1906. Ibsen Museet 
presents the story of the writer’s life.

THE VIGELAND  
SCULPTURE PARK
The 80-hectare Vigeland Sculpture 
Park situated in the western part of 
Oslo is renowned for 212 sculptures of 
Gustav Vigeland. It is an open space 
remote from the city centre. It boasts 
a multitude of nude sculptures and the 
monument depicting tangled human 
bodies in the middle of the park. The 
park looks the best in the warm season 
when the grass and the trees are green. 
The Vigeland Sculpture Park is a must 
for every visitor.

THE AKERSHUS FORTRESS
The Akershus Fortress dating back to 
the 13th century, situated in the city 
centre, depicts the history and remains 
of Medieval Oslo. The oldest Norwegian 
fortress, which is the bestpreserved 
Medieval monument, was erected on 
a rocky hill on a protruding peninsula, 
by the bay, around 1300. During the 
Second World War, the fortress and the 
castle housed the seat of the leading 
Nazi officials.

RADHUS
The town hall in Oslo. It may seem aus-
tere and edgy. On a sunny day, however, 
it looks good against the blue sky. It has 
two towers. It is located by the sea, near 
the Nobel Peace Centre. It is the venue 
of the annual Nobel Peace Prize Award 
Ceremony.

THE NOBEL PEACE CENTRE
A thing that you can’t pass up is the 
multimedia grass growing in one of 
the rooms. On the edge of some of the 
blades, there are screens displaying 
pictures of the Nobel Peace prizewin-
ners and information about them. The 
rooms on the ground floor house tem-
porary exhibitions on peace.

THE NATIONAL MUSEUM 
OF ART, ARCHITECTURE 
AND DESIGN
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design was formed by combining 
four museums:

- the National Gallery (Nasjonal-
galleriet) at 13, Universitetsgata. The 
gallery boasts the richest in Norway 
collections of Norwegian, Scandina-
vian and European artworks, includ-

ing selected works of Edvard Munch, 
I.C. Dahl, Christian Krohg and many 
others. One of the highlights is a ver-
sion of ‘The Scream’ created by Edward 
Munch (the artist would paint several 
versions of his works) and Vincent van 
Gogh’s self-portrait.

The Museum of Contemporary Art 
(Museet for samtidskunst) at 4, Bank-
plassen. The museum exhibits artistic 
installations combining sculpture, 
painting, music and film. The modern 
exhibitions are housed in a building 
which looks like an old Polish high 
school, which adds thrill to the visit. In 
reality, it is a former seat of a bank;

- the Museum of Architecture 
(Nasjonalmuseet – Arkitektur) at 3, 
Bankplassen;

- the Museum of Decorative Arts and 
Design (Kunstindustrimuseet) at St. 
Olavs Gate 1;

- and the National Exhibitions (Rik-
sutstillinger).

C I T Y  B R E A K  K R A K Ó W 

THE OPERA HOUSE IN 
A ROCK 
The opera house was built by the fjord. Its 
shape resembles a glacier or a ship stick-
ing out of the sea. It was built on a rock, or 
rather in a rock, because the structure 
goes almost 60 metres inside. You can 
walk on its white marble roof. From 
a distance, visitors look like penguins 
marching on the snow.

MEMORIES OF  
THE VIKINGS
The Bygdoy Peninsula is worth visiting 
for two reasons. Firstly, there are estates 
of wooden residences of rich Norwegians. 
Some of them look like the residences 
of the Carringtons from ‘The Dynasty’. 
The second reason, which is much more 
important, is museums. The Viking Ship 
Museum boasts three original ships dat-
ing back to the 9th century. The exhibits 
also include tools, sleighs, carriages and 
wooden sculptures of the Vikings. The 

Kon-Tiki Museum exhibits a raft on which 
Thor Heyerdahl together with five other 
daredevils crossed the Pacific Ocean from 
Peru to Polynesia in 101 days in 1947. He 
wanted to prove that Native Americans 
could cover the way in the past. There is 
also the Fram Museum (Frammuseet), 
which I found the most interesting. It 
exhibits a genuine polar ship built in 1892, 
which was used in a few polar expeditions 
to the South Pole organised by Fridtjof 
Nansen and Roald Admundsen.

CUISINE
Because of the climate, Norwegian food 
is fat and high-calorie. Norwegians eat 
a lot of eggs and dairy products, includ-
ing cheese (goat, hard Jarlsberg), meat, 
mostly mutton, as well as reindeer, seal 
and whale meat. Potatoes are the most 
popular side dish. Other popular foods 
include shrimps, smoked salmon, cod 
caviar, reindeer sausage, goat cheese 
and jams from wild fruits. Norwegians 

specialise in roasted pork and lamb ribs; 
they serve a sheep head in whole with 
the eyes, ears and other parts. Popular 
drinks include instant coffee, usually 
weak and sugar-free; milk and sodas are 
available everywhere. They do not drink 
much tea and prefer fruit tea. Present 
Oslo is a modern capital with a variety of 
ethnic dishes, fast foods, restaurants, and 
traditional cafés. 

SET OFF FROM SZCZECIN
On 27 October, Norwegian airline is 
relaunching regular flights from our 
airport to Oslo Gardermoen Airport.

DEPARTURES  
SZCZECIN–OSLO
Airport: Oslo Gardermoen  
Airline: Norwegian / Tuesday and  
Saturday

To find out more about flights and 
tickets, call (91) 481 74 00 or visit  
www.norwegian.com.   



Port lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 
leży niespełna 50 km na północny wschód od Szcze-
cina. Dotarcie do niego, zwłaszcza dzięki prowadzo-

nej w ostatnich latach rozbudowie infrastruktury drogowe 
nie stanowi już większego problemu. Nie każdy pasażer 
korzystający z lotniska ma jednak samochód, nie każdy 

posiadacz samochodu decyduje się także na pozostawienie 
pojazdu na znajdującym się tuż obok terminala parkingu.

Od lat dotarcie na lotnisko oferowało kilkunastu, jeśli 
nie kilkudziesięciu przewoźników. Oferowali jednak usługi 
na różnym poziomie, poza tym obsługiwali tylko wybrane 
rejsy. Sytuacja zmieniła się z początkiem 2019 r., gdy na go-

tekst i zdjęcia: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

NA LOTN ISKO? 
TY LKO Z PKS SZCZECI N!
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leniowskim lotnisku zaczęły regular-
nie pojawiać się autokary i busy z logo 
PKS Szczecin.

- Dostrzegliśmy lukę na rynku, 
dostrzegliśmy potrzeby pasażerów, 
ale dostrzegliśmy także potencjał 
Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów 

– mówi Henryk Leszczyński, Prezes 
Zarządu PKS Szczecin Sp. z o.o. – Mie-
liśmy już wtedy kilkuletnie doświad-
czenie w transferach na berlińskie lot-
niska Tegel i Schoenefeld, uznaliśmy 
zatem, że podejmiemy wyzwanie. 

Rzeczywiście, goleniowskie lotni-
sko rozwija się dynamicznie. W roku 

2010 obsłużyło 280 213 pasażerów. 
W 2016 było to już 467 877 pasaże-
rów, a w 2019 – 576 072. Z drugiej 
strony nie bez znaczenia jest fakt, że 
PKS Szczecin świetnie sobie radzi, 
inwestuje w tabor i szkoli kierow-
ców. Jeszcze kilkanaście lat temu na 
rynku działało niemal 200 spółek 
wydzielonych z państwowego giganta. 
Przetrwały nieliczne, które właśnie 
jak PKS Szczecin zamiast trzymać się 
kurczowo zamierających lokalnych 
linii, szukały nowych możliwości. 
Szczeciński przewoźnik udowodnił, 
że jest gotowy na wyzwania, otwarty 
na propozycje i elastyczny. Dlatego 
pojazdy z charakterystycznym nie-
bieskim logo można spotkać prak-
tycznie w całej Europie.

W przypadku przewozów na trasie 
Szczecin – Port Lotniczy Goleniów 

ta elastyczność daje się dostrzec na 
dwóch płaszczyznach.

- Mamy szeroką flotę komforto-
wych pojazdów, dzięki czemu na 
bieżąco reagujemy na potrzeby pasa-
żerów – tłumaczy Karol Leszczyń-
ski, Dyrektor Zarządzający w PKS 
Szczecin. – Podstawowy tabor, który 
obsługuje rejsy pomiędzy Szczecinem 
a lotniskiem, to komfortowe, klimaty-
zowane, mieszczące 21 osób Mercede-
sy Sprintery. W przypadku większego 
zainteresowania danym kursem do 
jego obsługi kierowany jest więk-
szy autokar, mogący zabrać i 70 
osób. Choć i zdarzało się, że w razie 
potrzeby jeden kurs obsługiwały dwa 
pojazdy. Dla nas to żaden problem.

Elastyczność przewoźnik wykazał 
także na innym polu. Dość szybko 
zaczął reagować na zmiany w roz-
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kładach lotów poszczególnych linii lotniczych. 
Zmiany rozkładów jazdy pomiędzy Szczecinem 
a lotniskiem wprowadzane są praktycznie na-
tychmiast. Najlepszym przykładem jest przy-
wrócenie kilkanaście miesięcy temu przez LOT 
wieczornych rejsów z Warszawy do Goleniowa 
i porannych do stolicy. Gdyby nie PKS Szcze-
cin, pasażerowie bez własnego transportu lub 
wsparcia rodziny byliby skazani na taksówki, 
co obecnie stanowi wydatek ok. 200 zł.

Tymczasem bilety na rejsy szczecińskiego 
przewoźnika można nabyć już za 4,99 zł. Można 
je kupić w kasie na Dworcu PKS Szczecin przy 
pl. Grodnickim 1, na stronie www.pksszczecin.
info oraz u kierowców. W pojeździe oczywiście 
zapłacimy zarówno gotówką, jak i kartą. Bilety 
można też wcześniej zarezerwować telefonicz-
nie pod numerem 515 665 900.

Komfortowe pojazdy w trasę wyruszają z pl. 
Rodła (sprzed dawnej siedziby LOT), zatrzymują 
się jeszcze na Dworcu PKS Szczecin oraz przed 
Dworcem PKP Szczecin Dąbie. Przed termina-
lem zatrzymują się przy Przylotach, w wyzna-
czonym i oznakowanym miejscu. Ten przywilej 
PKS Szczecin ma jako jedyny przewoźnik.

Firma ciężko i konsekwentnie pracując przez 
wszystkie lata współpracy ze szczecińskim 
lotniskiem, stale szkoląc kierowców i odnawia-
jąc flotę, zdobyła uznanie pasażerów, ale także 
samego lotniska. W lipcu Port Lotniczy Szcze-
cin-Goleniów po raz pierwszy w swojej ponad 
50-letnjej historii przyznał tytuł Rekomendowa-
nego Przewoźnika. Wybór mógł być tylko jeden: 
PKS Szczecin!   
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HEADING TO THE AIRPORT?  
ONLY WITH PKS SZCZECIN!

Solidarity Szczecin-Goleniów Airport is situat-
ed about 50 kilometres north-east of Szczecin. 
Driving to the airport is now easy, especially 
thanks to the recent development of the city 
road infrastructure. However, not all passen-
gers departing from Szczecin have their own 
cars, and those who do not always decide to 
leave their vehicles at the airport car park near 
the terminal.

For years, several or even several dozen car-
riers were offering airport transfers. However, 
the quality of their services varied, and they 
only served certain connections. The situation 
changed in early 2019, while PKS Szczecin 
coaches and buses started to appear regularly 
at Szczecin Airport.

 ‘We’ve spotted a gap in the market and the 
needs of passengers, as well as the potential of Szc-
zecin-Goleniów Airport,’ says Henryk Leszczyński, 
CEO at PKS Szczecin Sp. z o.o. ‘At that time, we’d al-
ready had several years of experience in transfers 
to Tegel and Schoenefeld Airports in Berlin, so we 

decided to take on the challenge.’
Indeed, Szczecin Airport has been develop-

ing very dynamically. In 2010, it served 280 213 
passengers. In 2016, it was 467 877 passengers, 
while in 2019 – 576 072. PKS Szczecin is also 
doing great, investing in the fleet and training 
of drivers. Several years ago, the state giant had 
almost 200 companies operating on the market. 
Few of them survived; and those that did, such 
as PKS Szczecin, were looking for new oppor-
tunities instead of hanging on to dying local 
connections. The carrier proved its flexibility and 
openness to challenges and proposals. In conse-
quence, vehicles with the characteristic blue logo 
can now be spotted in almost entire Europe.

On the route between Szczecin and Szc-
zecin-Goleniów Airport, this flexibility shows 
on two levels.

‘We have a large fleet of comfortable vehicles, 
which allows us to respond to the needs of our 
passengers,’ says Karol Leszczyński, Manag-
ing Director at PKS Szczecin. ‘The basic fleet 
that serves transfers between Szczecin and the 
airport comprises comfortable, air-conditioned 
Mercedes Sprinters with the capacity of 21 
people. For more popular connections, we can 
offers larger coaches with the capacity of up to 
70 people. If need be, one transfer can be served 
even with two vehicles. It is not a problem for us.’

The flexible carrier also succeeded in anoth-
er field. It quickly responded to the changes in 
flight schedules, changing its schedule accord-
ingly almost immediately. The best example 
is its relaunching evening connections from 
Warsaw to Goleniów and morning connections 
to Warsaw several months ago. But for PKS Szc-
zecin, passengers without their own transport 
or help of their family would be stuck with 
taxis, which is an expense of about PLN 200.

For comparison, at PKS Szczecin, ticket pric-
es start from PLN 4.99. Tickets are sold in ticket 
offices in PKS Szczecin Bus Station at 1, Plac 
Grodnicki, online at www.pksszczecin.info, 
and by drivers. On the bus, you can pay both in 
cash and by card. You can also book a ticket in 
advance by phone at 515 665 900.

Comfortable buses depart from Plac Rodła 
(the former seat of LOT), stop at PKS Szczecin 
Bus Station ad at PKP Szczecin Dąbie Train 
Station. They stop by the terminal near Depar-
tures, at the designated and marked spot. PKS 
Szczecin is the only carrier that enjoys this 
privilege.

With its hard work and consistency through-
out the years of cooperation with Szczecin 
Airport, by training its drivers and renovating 
the fleet, the company has gained the recogni-
tion of both passengers and the airport. In July, 
for the first time in its over 50-year history, 
Szczecin-Goleniów Airport granted the title of 
the Recommended Carrier. There was only one 
choice: PKS Szczecin!  

1 1 0 – 1 1 1

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KOPENHAGA

OSLO GARDERMOEN

KIERUNEK
DIRECTION

PRZEWOŹNIK
AIR CARRIER

ADRES STRONY
WEBSITE ADDRESS

Warszawa(WAW) Polskie Linie Lotnicze Lot www.lot.com

Londyn Stansted(STN) Ryanair www.ryanair.com

Dublin(DUB) Ryanair www.ryanair.com

Liverpool(LPL) Ryanair www.ryanair.com

Lwów(LWO) Wizzair www.wizzair.com

Bergen(BGO) Wizzair www.wizzair.com

Oslo Torp(TRF) Wizzair www.wizzair.com

Stavanger(SVG Wizzair www.wizzair.com

Oslo Gardermoen(OSL) Norwegian www.norwegian.com

Kopenhaga(CPH) Norwegian www.norwegian.com

POŁĄCZENIA REGULARNE
REGULAR CONNECTIONS

WSZYSTKIE KIERUNKI ORAZ AKTUALNY ROZKŁAD LOTÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE www.airport.com.pl
Directions flights and the current flight schedule available at www.airport.com.pl

LWÓW
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         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

         DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
             Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.instagram.com/szczecinairport/
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 91 481 7400
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 9 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 11 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

3 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 77 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

40 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from 
a bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

I M P L A N T Y
S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC Z N A
S T O M AT O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W






