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GRZEGORZ 
KAPLA

Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów 
komediowych w XXI 
w. (m.in. „Ciało”, „Te-
stosteron” i „Lejdis”). 
„Testosteron” - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu kra-
jach - jest również 
jedną z najpopu-
larniejszych dziś 
polskich sztuk na 
świecie. W 2015 
roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy”.

 IN ENGLISH

A director, screen-
writer, writer, 
playwright and jour-
nalist. The author 
of the biggest Polish 
comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testosteron 
and Lejdis). Present 
in theatres in several 
countries all the 
time, Testosteron is 
also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world.  
In 2015, Saramonow-
icz published his 
bestseller book enti-
tled Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ  
SARAMONOWICZ

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

 IN 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 (not online), 
tomato soup and con-
vertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

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

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze 
więcej w salach 
kinowych. To jego 
domy. Wszystko co 
możliwe przelewa 
na papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale się 
tego nie boi. Nie boi 
się też zadawać pytań, 
sięgać po kino Larsa 
Von Triera i zestawiać 
na swojej playliście 
berlińskie techno 
z poezją śpiewaną. 

 IN ENGLISH

A journalist and 
dramatist. Born in 
1990. He spent half of 
his life in theatres and 
even more in cinema 
auditoria. They are his 
houses. He commits 
everything he can to 
paper. In the times of 
growing censorship, he 
stages a performance 
in a theatre in Warsaw 
that is focused on a co-
ming-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to 
do so. He is also not 
afraid to ask questions, 
reach out for films by 
Lars von Trier and 
juxtapose Berlin techno 
with sung poetry on 
his playlist.

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

 IN 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 but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news and 
books. She does not 
like wasting time and 
is disgusted by gossip.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two novels 
to his credit too. He 
listened to Mariusz 
Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist and 
interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

Znawca inten-
sywnych smaków, 
współtwórca Aka-
demii Kulinarnej 
Fumenti. Przeszedł 
przez wszystkie 
szczeble branży 
gastronomicznej, 
współpracował 
z Robertem Makło-
wiczem przy jego 
programie. Kocha 
prostotę w kuchni, 
stąd nieskrywana 
miłość do kuchni ja-
pońskiej. Ubóstwia 
i smakuje kuchnie 
regionalne z całego 
świata. Współautor 
książki „Gastroban-
da. Wszystko, co po-
winieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz 
coś zjeść”.

 IN ENGLISH

Maven of robust 
tastes, co-founder 
of the “Fumenti” 
Culinary Academy. 
He went through 
all stages of the 
food industry. He 
cooperated with 
Robert Makłowicz 
on his programme. 
He loves simplicity in 
the kitchen, hence he 
does not conceal his 
love for the Japanese 
cuisine. He adores 
and tastes regional 
cuisines from around 
the world. Co-author 
of the book “Gas-
trobanda. Wszystko, 
co powinieneś 
wiedzieć, zanim wy-
jdziesz coś zjeść”.

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończyła 
krakowską PWST, 
została zaangażowa-
na do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Praco-
wała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wy-
reżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka jej 
debiut kinowy  
„W spirali” w reż.  
K. Aksinowicza.

 IN ENGLISH

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST Na-
tional Academy of The-
atre Arts in Krakow, 
worked at the Stary 
Theatre in Krakow 
and joined the team 
of TR Warszawa. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakows-
ka and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag. Her 
cinema debut W spirali 
directed by  
K. Aksinowicz awaits 
its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierow-
nicą samochodu 
jeszcze zanim wsia-
dła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www.pa-
niewiozapanow.pl.
.

 IN ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because she 
does not have a heart 
but a turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and seat-
ing her behind the 
steering wheel even 
before she mounted 
a bike. Today 
everything with four 
wheels attracts her, 
and she feels strong 
affection for each 
car. The author of 
a blog entitled Panie 
wiozą Panów: www.
paniewiozapanow.pl

ANNA 
NAZAROWICZ

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

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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SÓL

ROZMOWA TALK

JEDNĄ Z GWIAZD TEGOROCZNEGO CIESZANÓW ROCK FESTIWAL BĘDZIE ROBERT 
„LITZA” FRIEDRICH, JEDNA Z NAJBARDZIEJ SZANOWANYCH I ROZPOZNAWALNYCH 
POSTACI W ŚWIECIE POLSKIEGO ROCKA. NIEGDYŚ SZARPAŁ STRUNY W ACID 
DRINKERS, OBECNIE POŚWIĘCA SIĘ ARCE NOEGO I WŁASNEJ FORMACJI LUXTORPEDA. 
NAM OPOWIEDZIAŁ O NOWEJ PŁYCIE LUXTORPEDY, KONCERTACH Z ARKĄ NOEGO, 
WIERZE I WŁASNYCH SŁABOŚCIACH.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: JAKUB MILSZEWSKI, ADAM POLAŃSKI   
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NOWA PŁYTA LUXTORPEDY NAZYWA SIĘ 
„MYWASWYNAS”. MY WAS, WY NAS, ALE CO?
My was czymś obdarzamy, wy nas czymś 

wspieracie. Symbioza, współzależność. 

To, co Luxtorpeda osiągnęła i co gra, jest 

wynikiem interakcji między nami a publicz-

nością. Zobacz, te relacje są bardzo bliskie – 

koncert trwał prawie dwie godziny, a potem 

kolejne dwie godziny stoimy, rozmawiamy, 

jesteśmy z ludźmi. Znamy się z wieloma 

z nich, jesteśmy zapraszani do domów... Jak 

nie mieliśmy na hotel, to spaliśmy u nich na 

chacie. Gotują nam, dbają o nas, wymyślają 

nam koszulki, projekty naklejek... Kiedyś 

były załogi punkowe. Czuję, że z Luxami 

mamy właśnie taką załogę.

MASZ JESZCZE KONTROLĘ NAD TYM 
ZESPOŁEM, CZY PRZEJĘŁA JĄ PUBLICZNOŚĆ?
Nie trzeba mieć kontroli nad zespołem. 

Jeśli jest kontrola, to wszystko się kończy. 

Chodzi o to, żeby stać z boku i przyglądać 

się, co się wydarzy. A my nie wiemy co 

się wydarzy. Nie wiemy, w którą stronę 

pójdziemy. Mamy w planach zrobienie 

paru nowych numerów. Jako ostatni na 

najnowszą płytę powstał utwór „Siódme”. 

Jest w tonacji E. Zupełnie inaczej brzmi, 

bo inaczej odzywa się gitara w tej tonacji. 

Hans też prosił o numery, w których 

jest więcej radości, bo tekstów trudnych 

i mocnych mamy dużo, a czasami chcemy 

też pooddychać.

LUXTORPEDA ZACZĘŁA FUNKCJONOWAĆ 
W 2010 ROKU.
Na początku miała być moja solowa płyta. 

Mam przyjaciół, którzy bardzo lubili utwo-

ry z Acid Drinkers i z 2Tm2,3, w których 

ja śpiewałem i które pisałem pod siebie. 

Steve Wallett, którego żona śpiewała 

w utworze „Walkway to Heaven” z reper-

tuaru Acid Drinkers z albumu „The State 

of Mind Report”, jeździł czasami z nami na 

trasy, tłumaczył teksty na angielski. To po 

prostu przyjaciel. Zawsze mówił: „Kurczę, 

Litza. Zrób swój zespół, solową płytę. Ja 

chcę twoje Poplin Twist, Yonash... Kurczę, 

zrób to!”. Zaczęliśmy się więc spotykać, 

żeby zrobić coś takiego, ale bardzo szybko 

zobaczyłem, że Kmieta, Krzyżyk i Robert 

mają ogromny wkład w te suche riffy, 

które przynoszę. Stwierdziłem, że to już 

nie jest moja muzyka, to jest wypadkowa 

nas wszystkich. A potem jakimś cudem do-

szedł do tego Hans, bo mi cały czas czegoś 

brakowało. Jestem wielkim fanem rapco-

re’a, dlatego grałem we Flapjack, dlatego 

w Kazik Na Żywo, dlatego Titus (lider Acid 

Drinkers – przyp. J.M.) też inaczej kiedyś 

śpiewał. Chciałem, żeby w tym moim solo-

wym projekcie był jakiś rapowy element. 

Myślałem, że zaproszę jakiegoś gościa do 

jednego utworu, ale okazało się, że Hans 

został na stałe i to jest super. Narodziła się 

formuła, której nie planowaliśmy, a która 

się sprawdza.

ODKĄD PRZEBILIŚCIE SIĘ DO 
ŚWIADOMOŚCI SŁUCHACZY, W POLSCE 
ZAGOSPODAROWALIŚCIE GRUPĘ, KTÓRA BYŁA 
W PEWIEN SPOSÓB NIEZAGOSPODAROWANA, 
NIE MIAŁA SWOJEGO ZESPOŁU CZY 
WYKONAWCY, KTÓRY ŚPIEWAŁBY, MÓWIŁ 
I KRZYCZAŁ IM TO, CO CHCĄ USŁYSZEĆ, CZEGO 
POTRZEBUJĄ. DUŻA CZĘŚĆ PUBLICZNOŚCI 
POTRZEBOWAŁA TEGO WASZEGO 
KATOLICKIEGO, RELIGIJNEGO PRZEKAZU.
Myślę, że to nie jest katolicki, religijny 

przekaz.

MAM PROBLEM Z JEGO OKREŚLENIEM. JAK GO 
NAZWAĆ?
Hans nie pisze katolickich tekstów, nie jest 

nawet w Kościele. To przekaz humanitar-

ny. Ludzki. Na naszym forum są ludzie 

nieochrzczeni, niewierzący. W ekipie też 

mamy ludzi, którzy nie są w Kościele. Nasza 

muzyka nie jest chrześcijańska. Jestem 

wrogiem takiego określenia. Owszem, mogą 

trafić się w niej jakieś rzeczy związane 

z moralnością chrześcijańską. Szczególnie 

Hans takie pisze. Skąd to ma – nie wiem, bo 

od małego nie jest w Kościele. Nigdy w nim 

chyba nie był, może kiedyś, jako dziecko... 

Tak jak ja zresztą – do pierwszej komunii 

świętej byłem w Kościele, potem nie. Nikt 

mnie do tego nie zmuszał, rodziców miałem 

niewierzących, więc mało miałem z Kościo-

łem wspólnego. Dlatego jakbyśmy przelecieli 

wszystkie teksty, to okazałoby się, że one są 

o człowieku, o jego kondycji, o nas samych. 

Katolickości żadnej tu nie widzę. Co innego 

w 2TM2,3, tam śpiewamy psalmy. Ale też nie 

można nazwać tego katolickim, a chrześci-

jańskim. Czułeś się dziś na koncercie jakoś 

zmoralizowany chrześcijańsko?

NIE. ZRESZTĄ NIE BYŁ TO MÓJ PIERWSZY 
KONCERT LUXTORPEDY.
Ostatnio czytałem w „Gościu Niedzielnym” 

relację, w której było napisane, że „Litza 

nawracał na koncercie ludzi”. Pomyślałem 

sobie: „Kur*a, w którym momencie?!”. Czy 

to było wtedy, kiedy mówiłem, że ona 

i on są przeciwko sobie, że mają ruinę na 

chacie? Może w „Autystycznym”? Nie 

wiem. Ale wiesz, dobrze, że o to pytasz. 

Mogę powiedzieć, co tak naprawdę myślę. 

Ludzie wiedzą, że jestem dzisiaj mocno 

w Kościele. Wraz z moją rodziną jestem 

we Wspólnocie 21 lat. Działamy. To rzutuje 

na teksty, ale jest pewne nadużycie. Wiele 

razy spotkałem się z tym, że jak powiem 

„kurwa” to ludzie mówią: „pewnie cytuje 

fragment o jawnogrzesznicy”. Niektórzy 

potrafią wszystko przekręcić, żeby dać mi 

łatkę „wielebny Litza”.

NIE MASZ CZASEM WRAŻENIA, ŻE MEDIA 
TRAKTUJĄ CIĘ JAKO ZJAWISKO DLATEGO, ŻE 
OTWARCIE MÓWISZ O SWOJEJ WIERZE?
Tu nie chodzi o wiarę. Ogromne pokłady 

naturalnej miłości odkryłem w ateistach. 

Jako że nie byłem przez lata w Kościele wy-

czuwam od razu, jeśli ktoś jest zadeklaro-

wanym ateistą, a ma jednocześnie w sobie 

dużo pobożności i religijności. Z jednej 

strony mówi, że nie wierzy w Boga, z dru-

giej strony jest swoim zachowaniem mocno 

związany z Kościołem. Czasami jest to efekt 

buntu, samousprawiedliwienia, bo czyjeś 

życie potoczyło się tak, a nie inaczej, więc 

atakuje to, co go najbardziej boli, czyli su-

mienie. Większość z nas jest ochrzczonych, 

większość ma bierzmowanie. Ja nie byłem 

bierzmowany, przystąpiłem do niego jako 

dwudziestolatek, bo chcieliśmy mieć z moją 

dziewczyną ślub kościelny. Przystąpiłem 

do niego świadomie. Postanowiłem, że tak, 

chcę poznać wiarę chrześcijańską, że chcę 

zrozumieć, czym jest chrzest, bierzmowa-

nie. Dzięki Wspólnocie, do której należę, 

dowiedziałem się wiele. Ale czy mam natu-

rę chrześcijanina? Nie wiem. Chrześcijanin 

to ten, który kocha nieprzyjaciół, modli 

się za nich. Ja tego jeszcze dzisiaj nie mam. 

Może kiedyś dostanę.

DA SIĘ TO WYPRACOWAĆ?
Nie, to się dostaje podobno gratis. Wtedy 

możesz żyć przykazaniami bez wysiłku. 

Wypracowanie tego to by był moralizm. 

Wymagać od kogoś, żeby żył jak chrze-

ścijanin, to jak wymagać od małpy, żeby 

założyła garnitur i udawała człowieka. 
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TO PRZEKAZ HUMANITARNY. LUDZKI. NA NASZYM FORUM SĄ 
LUDZIE NIEOCHRZCZENI, NIEWIERZĄCY. W EKIPIE TEŻ MAMY 
LUDZI, KTÓRZY NIE SĄ W KOŚCIELE. NASZA MUZYKA NIE JEST 
CHRZEŚCIJAŃSKA.
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powiedzenia, tylko po to, żeby posłuchać 

muzyki. Były natomiast koncerty, na któ-

rych się niemal nie odzywałem, i odbiły się 

bardzo negatywnym echem na naszym fo-

rum. Ponoć jest słabo, kiedy nic nie mówię. 

Ludzie chcą jakiegoś komentarza.

ALE JESTEŚCIE NA SCENIE BARDZO 
SZCZERZY. NIE MACIE OPORÓW, ŻEBY 
POWIEDZIEĆ PODCZAS KONCERTU, 
ŻE KTÓRYŚ Z WAS MA PROBLEM 
Z MAŁŻEŃSTWIE, ŻE POKŁÓCIŁ SIĘ Z ŻONĄ. 
Ludzie się już przyzwyczaili, że tacy jeste-

śmy. Jak ktoś nie lubi, to do nas po prostu 

nie przychodzi.

NIE BOISZ SIĘ TAKIEGO EKSHIBICJONIZMU?
Przez trzydzieści lat nauczyłem się jednej 

rzeczy – trzeba być szczerym. Jeśli jesteś 

szczery, to masz słuchacza. Słuchacz wie, 

że ja z nim rozmawiam, że traktuję go 

serio, że jestem otwarty. Ludzie wyczuwają 

szczerość. 

 IN ENGLISH

SALT

AMONG THE STARS PERFORMING AT THIS 
YEAR’S EDITION OF CIESZANÓW ROCK 
RESTIVAL THERE WILL BE ROBERT “LITZA” 
FRIEDRICH, ONE OF THE MOST RESPECT-
ED AND RECOGNIZABLE PEOPLE ON THE 
POLISH ROCK SCENE. HE USED TO STRUM 
THE GUITAR IN ACID DRINKERS, AND NOW HE 
DEVOTES HIS TIME TO ARKA NOEGO AND HIS 
OWN FORMATION LUXTORPEDA. HE TOLD 
US ABOUT LUXTORPEDA’S NEW ALBUM, 
CONCERTS WITH ARKA NOEGO, RELIGION 
AND HIS OWN WEAKNESSES.

LUXTORPEDA’S NEW ALBUM IS ENTITLED 
MYWASWYNAS (ENG. WEYOUYOUUS). WE YOU, 
YOU US, BUT WHAT?
We give something to you, and you give 

your support to us. Symbiosis, interdepend-

ence. All that Luxtorpeda has achieved, as 

well the music that it is now playing, is the 

result of interaction between the audience 

and us. Look, these relations are very 

close – the average concert can be up to 

two hours long, and we spend the next two 

hours standing with people, talking and 

hanging out with them. We know a lot of 

them, we often get invited over… When we 

didn’t have money for a hotel, we crashed 

at their place. They cook for us, take care 

of us, design T-shirts and stickers for us… 

Once there were punk crews. I feel that we, 

Luxes, have such a crew now.

DO YOU HAVE ANY CONTROL OVER THE BAND, 
OR HAS THE AUDIENCE TAKEN IT OVER?
You don’t have to exert any kind control 

over the band. If there’s control, everything 

ends. The key is to stand aside and see what 
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i przenosiłem się do mojej krainy zamyśle-

nia. Słuchałem różnych kapel. W tamtych 

czasach muzyka punkrockowa najbardziej 

mi odpowiadała. GBH, One Way System, 

Discharge, Cockney Rejects to były kapele, 

które bardzo lubiłem. Lubiłem też polskie ka-

pele. Pamiętam, że chodziliśmy na Abaddon, 

na Rejestrację, na Armię...

W TEGOROCZNYM CIESZANOWIE ODBĘDZIE 
SIĘ CYKL „3XKAZIK”, ALE TY TEŻ WYSTĄPISZ 
TRZYKROTNIE.
Tak. Z KNŻ, z Luxtorpedą i z Arką Noego. 

PLANUJESZ COŚ SPECJALNEGO?
Wszystko będzie tam specjalne! Arka 

przygotuje numery, których normalnie nie 

gramy, czyli z płyty z punkowymi covera-

mi „Pan Krakers”. Zagramy Dezertera, „Gaz 

na ulicach” Kultu, chcemy zagrać utwór 

Izraela... Na co dzień tego nie gramy. Będzie 

też więcej utworów z tej naszej rockowej 

płyty „Petarda”, których normalnie też nie 

gramy. Kazik Na Żywo to kolejna specjalna 

rzecz. To już naprawdę ostatni koncert. 

Kazik nie przewiduje żadnej reaktywa-

cji. Skończyliśmy już w zeszłym roku na 

wiosnę, kiedy nagraliśmy płytę „Ostatni 

koncert w mieście”, która się właśnie uka-

zała. Cieszanów wskoczył dlatego, że Kazik 

ma tam benefis z różnymi formacjami, więc 

szkoda, żeby zabrakło KNŻ. Marzy mi się, 

żeby KNŻ zagrał kiedyś na LuxFeście, ale to 

zależy od niego.

CIESZANOWSKA PUBLICZNOŚĆ REAGUJE NA 
LUXTORPEDĘ INACZEJ? BYŁEM NA WASZYM 
KONCERCIE NA FESTIWALU PRZED DWOMA 
LATY. WIEM, JAK BAWILI SIĘ LUDZIE NA 
WASZYM KONCERCIE NA TEGOROCZNYCH 
JUWENALIACH W RZESZOWIE. PODKARPACIE 
LEPIEJ ROZUMIE, CO CHCECIE POWIEDZIEĆ?
Słuchacze w ogóle są mądrzy. To nie jest 

głupia masa, którą można manipulować. 

To mądrzy ludzie, którzy się wsłuchują. 

Wielu naszych słuchaczy słucha innych 

zespołów: Pidżamy Porno, Happysad, Comy. 

Jesteśmy jedną z kilku kapel, które lubią, 

i to jest fajne.

PO TYCH TRZYDZIESTU LATACH WYSTĘPÓW 
CZUJESZ SIĘ NA SCENIE JAK W DOMU. 
W LUXTORPEDZIE SPORO MÓWISZ DO LUDZI 
MIĘDZY PIOSENKAMI. CZĘSTO MUSISZ 
WDAWAĆ SIĘ Z PUBLICZNOŚCIĄ W JAKIEŚ 
ŚWIATOPOGLĄDOWE SPRZECZKI?
Nie, bo nie dotykam tematów światopo-

glądowych. Nie ma czegoś takiego. Dzisiaj 

mówiłem o naszych nienarodzonych dzie-

ciach, a ktoś krzyczał „napier**lać”. Więc 

zapytałem w jakim kontekście użył tego 

słowa? Kogo mamy napier**lać? Prawdopo-

dobnie chodziło mu o to, żebyśmy już grali. 

Ja go rozumiem – ludzie nie przychodzą 

na koncert, żeby słuchać, co Litza ma do 

Nawet jeśli założy ten garnitur, to leci 

jak głupia gdy zobaczy banana. Tak samo 

człowiek, który udaje chrześcijanina. Albo 

się nim jest, albo nie. Kiedy nim jesteś to 

masz zmartwychwstanie w sobie, kochasz 

drugiego człowieka, mało tego, kochasz 

nieprzyjaciół. Jeśli cię zabijają to się za nich 

modlisz. Są tacy ludzie w historii Kościoła, 

począwszy od Szczepana, na dzisiejszych 

czasach skończywszy. Ja takiej natury nie 

widzę u siebie jeszcze, ale czekam, może 

kiedyś ją dostanę. A jeśli nie, to w zupie 

tego pokolenia będę burakiem, który zosta-

nie posolony przez tych chrześcijan. Wtedy 

będę miał sens. Jezus mówi: „wy jesteście 

solą”. Sól soli. Jeśli sól soli, to chrześcijan nie 

powinno się chwalić. Powinno się chwalić 

zupę, którą oni posolą. Sól się rozpuszcza 

i jej nie widać. Chrześcijanie muszą się od-

dać całkowicie. Są na świecie ludzie, którzy 

to potrafią. Jest ich mało, ale istnieją.

JAK WYGLĄDA AUTOBUS, KTÓRYM JEŹDZICIE 
NA KONCERTY Z ARKĄ NOEGO?
Tak, to jest autobus. Inaczej się nie da. Jest 

trzydzieści parę osób. Oprócz dzieciaków, 

muzyków, są nasze starsze dzieci, które 

cały czas lubią jeździć, pomagają.

ILU JEST OBECNIE CZŁONKÓW ARKI NOEGO NA 
SCENIE?
Dwanaścioro dzieci i dziewięcioro muzyków. 

TAK BĘDZIE TEŻ W TYM ROKU W CIESZANOWIE?
Tak. Oprócz rockowych rzeczy chcemy 

zagrać też te normalne. Graliśmy kiedyś w Ja-

rocinie rockowy koncert, a ludzie domagali 

się „Taki duży, taki mały”. To było też widać 

na Woodstocku. Jurek za bardzo nie wierzył, 

że to się przyjmie, że to będzie pożądane, ale 

zagraliśmy z Arką taką lutę, że wygraliśmy 

Złotego Bączka. Dzieciaki narobiły hałasu. 

Arka to najlepsza kapela, w jakiej grałem. 

Luxtorpeda jeszcze długo musi się uczyć, 

żeby grać jak Arka, mieć taki power.

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL JEST SKROJONY 
NIECO POD CIEBIE? PAMIĘTAM, JAK WIDZIAŁEM 
CIĘ TAM PRZED DWOMA LATY NA KONCERCIE 
GBH. WYSTĘPOWALIŚCIE TEŻ WTEDY 
Z LUXTORPEDĄ I NAGRALIŚCIE NA TYM 
FESTIWALU TELEDYSK.
Tak, byliśmy na GBH z Hansem. Parę razy 

się poryczałem. To całe moje dzieciństwo. 

Kiedy dziś ludzie mi mówią, że nasza muzy-

ka pomaga im żyć, funkcjonować, to w stu 

procentach wiem, o czym mówią. Ja, kiedy 

widziałem jak moi rodzice się rozwodzili, jak 

w domu były trudne sytuacje, to łapałem się 

ostatniej deski ratunku, czyli gitary. Grałem 
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will happen. And we don’t know what will 

happen. We don’t know which way we’ll go. 

Right now, we plan to record several new 

songs. The last song on our newest album 

is entitled Siódme (Eng. Seventh). It’s in the 

key of E major. It sounds entirely different, 

because when it comes to E major, the 

guitar sounds different. Hans asked us for 

songs in which there would be more hap-

piness, because we have plenty of difficult 

and strong lyrics, and from time to time 

we’d like to breathe freely too.

LUXTORPEDA FIRST CAME INTO LIFE IN 2010.
At first, it was supposed to be my solo album. 

I have friends who loved songs I sang with 

Acid Drinkers and 2Tm2,3, and which I wrote 

to suit my own tastes. Steve Wallett, whose 

wife sang in Walkway to Heaven by Acid 

Drinkers from the album The State of Mind 

Report, sometimes went with us on tours, 

translated lyrics into English. He’s simply 

a friend. He was always saying, “Dang, Litza. 

Found your own band, record your solo 

album. I want your Poplin Twist, Yonash… 

Dang, do it!” So we started to meet regularly 

to do something along these lines, but I no-

ticed very quickly that Kmieta, Krzyżyk and 

Robert made a tremendous contribution to 

those dry riffs that I brought. I concluded that 

it was not my music anymore, because it was 

the resultant of all of us. And then, by some 

kind of miracle – because I still felt some-

thing was missing – we were joined by Hans. 

I’m a big fan of rapcore, that’s why I played in 

Flapjack and Kazik na Żywo, that’s why Titus 

(the leader of Acid Drinkers) used to sing in 

a different way too. I wanted my solo project 

to have an element of rap. I thought I would 

invite some guy to sing one song together, but 

it turned out that Hans has been with us ever 

since, and it’s really great. And that’s how 

the formula was born – a formula which we 

didn’t plan, but which has worked out.

SINCE YOU MANAGED TO REACH POLISH 
AUDIENCE, IT CAN BE SAID THAT YOU’VE 
CLAIMED FOR YOURSELF A GROUP WHICH, SO 
TO SAY, WAS STILL UNCLAIMED, AND DIDN’T 
HAVE THEIR OWN BAND OR A VOCALIST WHO 
WOULD SING, SAY AND SHOUT THE THINGS 
THEY WANTED TO HEAR. A CONSIDERABLE 
PART OF THE AUDIENCE NEEDED YOUR 
CATHOLIC, RELIGIOUS MESSAGE.
I think it’s not a catholic or religious message.

I’M NOT QUITE SURE HOW TO DESCRIBE IT. HOW 
CAN I CALL IT?
Hans doesn’t write Catholic lyrics, he’s 

not even in the Church. Our message is 

humanitarian. Human. On our forum 

there are people who aren’t baptized, or are 

atheists. There are people in our band who 

aren’t involved in Church. Our music is not 

Christian. I don’t agree with such a label. 

It’s true, there may be elements in our 

music that are connected with Christian 

morality. Hans writes such songs most fre-

quently. Where does it come from – I don’t 

know, because he hasn’t been in Church for 

donkey’s years. He’s never been in it, actu-

ally… Well, maybe in his childhood… And 

I’m in almost the same situation – I was in 

Church until my first Holy Communion, 

then not so much. No one has ever forced 

me to do this, my parents were atheists, so 

I had little in common with Church. So if 

we analyzed all our lyrics, it would turn 

out that they are about people, about our-

selves. Personally, I don’t see any Catholi-

cism in it. It’s different in 2TM2,3 where we 

sing psalms. But even there you cannot call 

it a Catholic message, it’s rather Christian. 

Did you feel that you were moralized in 

a Christian way at today’s concert?
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to be a human. Even if it wears a suit, it 

still chases after a banana when it sees 

it. The same holds true for a man who 

pretends to be a Christian. You either are 

one, or are not. If you’re one, you cherish 

resurrection in your heart, love other 

people and, what is important, love your 

enemies. Someone might try to kill you, 

and you still pray for them. There have 

been such people in the history of Church, 

from Saint Stephen to people in our times. 

As of yet, I haven’t observed such traits in 

myself, but I’m still waiting, maybe I’ll get 

them one day. And if not, I will be a beet-

root in a soup of this generation that will 

be salted by those true Christians. Then 

my existence will have a sense. Jesus says, 

“you are the salt.” Salt makes food salty. If 

salt makes food salty, then you shouldn’t 

praise Christians. You should praise the 

soup that they salt. Salt dissolves in water 

and becomes invisible. Christians must de-

vote themselves fully. There are people in 

this world who are able to do this. There 

are few of them, but still.

NO. IT’S NOT LIKE IT’S MY FIRST TIME AT YOUR 
CONCERT ANYWAY.
I’ve recently read in Gość Niedzielny 

(a Catholic weekly magazine) that “Litza 

converted people during his performance.” 

I thought to myself “the f*ck?! When?” 

Was it when I sang that she and he are at 

daggers drawn and their place is a ruin? 

Or was it in Autystyczny (Eng. Autistic)? 

It really beats me. But you know, I’m glad 

you ask about it. I can say what I really 

think. People know that I’m tightly bound 

to Church. Together with my family, we’ve 

been in the Church community for 21 

years. We are active members. It is reflect-

ed in lyrics, but sometimes it’s being blown 

out of proportions. I may say “f*ck,” and 

people will still say that, “oh, he must be 

quoting the excerpt about a harlot.” Some 

people are ready to misrepresent anything 

to label me as “Reverend Litza.”

AREN’T YOU UNDER THE IMPRESSION THAT 
MEDIA TREAT YOU AS A PHENOMENON 
BECAUSE YOU OPENLY SPEAK OF YOUR FAITH?
It’s not about faith. I’ve discovered great 

loads of natural love in atheists. Since 

I wasn’t in Church for years, I can tell right 

away if someone is a declared atheist and 

at the same time has a lot of piousness and 

religiousness. On the one hand, they say 

that they don’t believe in God, on the other 

hand, they are very close with Church 

when it comes to their behavior. Sometimes 

it stems from rebellion, self-justification, 

sometimes it’s because someone’s life has 

gone in this and not any other way, so they 

attack the thing that hurts them the most – 

conscience. Most of us were baptized, most 

of us received the sacrament of confir-

mation. I didn’t at first, I received it only 

when I was twenty, because together with 

my girlfriend we wanted to get married 

in Church. I did it consciously. I decided 

that yes, I want to learn about Christian-

ity, I want to understand what baptism 

and confirmation truly are. Thanks to the 

Church community I belong to, I’ve learned 

a lot. But do I have a nature of a true Chris-

tian? I don’t know. A Christian loves their 

enemies and prays for them. I can’t tell this 

about myself yet. Maybe someday I will.

IS IT POSSIBLE TO WORK ON IT?
No, supposedly you get it as a gift. Then 

you can live according to the command-

ments without effort. Working on it would 

be a moralism. Demanding from someone 

to live like a Christian it’s like demanding 

from a monkey to wear a suit and pretend 
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thing. It’s literally the band’s last concert. 

Kazik doesn’t plan any comeback. We 

disbanded already in spring last year, right 

after we had recorded the album Ostatni 

koncert w mieście (Eng. The last concert 

in the city), which has just been released. 

Cieszanów turned up because Kazik has 

benefit performance with many forma-

tions, so it would be a shame if KNŻ wasn’t 

there. I’d love for KNŻ to play at LuxFesta, 

but it is all up to him.

DOES THE AUDIENCE IN CIESZANÓW REACT TO 
LUXTORPEDA IN A DIFFERENT WAY? I WENT 
TO YOUR CONCERT AT THE FESTIVAL TWO 
YEARS AGO. I KNOW HOW PEOPLE ENJOYED 
YOUR CONCERT ON THIS YEAR’S JUWENALIA 
(THE ANNUAL UNIVERSITY STUDENTS’ 
FESTIVAL) IN RZESZÓW. DOES SUBCARPATHIA 
HAVE A BETTER UNDERSTANDING OF WHAT 
YOU’RE TRYING TO SAY?
Listeners in general are smart. It’s not 

some stupid mass you can manipulate. 

They are clever people who will listen 

to you. Many of our fans listen to other 

bands, like Pidżama Porno, Happysad, 

Coma. We’re one of several bands they 

like, and it’s cool.

AFTER THIRTY YEARS OF YOUR MUSICAL 
CAREER, STAGE IS YOUR SECOND HOME. IN 
LUXTORPEDA, YOU TALK TO PEOPLE QUITE 
A LOT BETWEEN SONGS. DO YOU HAVE TO 
QUARREL WITH YOUR AUDIENCE ABOUT 
BELIEFS AND CONVICTIONS?
No, because I don’t broach those subjects. 

I simply don’t. Today I talked about our 

unborn children, and someone kept shout-

ing “f*ck on!” So I asked what he meant, 

who are we supposed to f*ck? Probably 

he wanted us to resume playing. I totally 

understand him – people don’t come to our 

concerts to listen to our ruminations, but 

to our music. But there were also concerts 

when I barely spoke, and they were poorly 

received on our forum. Supposedly, it’s 

uncool when I don’t say anything. People 

wait for a commentary of some kind.

BUT YOU’RE VERY HONEST ON STAGE. YOU 
DON’T HAVE ANY INHIBITIONS TO SAY THAT 
ONE OF THE BAND MEMBERS HAS MARITAL 
PROBLEMS, THAT HE’S HAD AN ARGUMENT 
WITH HIS WIFE.
People have got used to it. If someone 

doesn’t like us, they just don’t come to our 

concerts.

AREN’T YOU AFRAID OF SUCH EXHIBITIONISM?
During those last thirty years, I’ve learnt 

one thing – you need to be honest. If 

you’re honest, you have a listener. The lis-

tener knows that I’m talking to them, that 

I take them seriously, that I’m open. People 

can tell if you’re honest or not. 

I wept several times. It’s my whole child-

hood. When people tell me now that our 

music helps them live and function, I un-

derstand fully what they mean. Person-

ally, when I had to witness my parent’s 

divorce and live through many difficult 

situations at home, I took refuge in guitar. 

I played and escaped to my own world of 

reverie. I listened to many bands. In those 

times, punk-rock music suited my tastes 

best. GBH, One Way System, Discharge 

or Cockney Rejects were bands which 

I really liked. I also liked Polish bands. 

I remember that we used to go to concerts 

of Abaddon, Rejestracja, Armia…

AT THIS YEAR’S FESTIVAL IN CIESZANÓW 
THERE WILL BE A SERIES OF PERFORMANCES 
CALLED “3XKAZIK,” BUT YOU WILL ALSO 
PERFORM THREE TIMES.
Yes. With KNŻ, Luxtorpeda and Arka 

Noego.

DO YOU HAVE ANYTHING SPECIAL IN STORE?
Everything there will be special! Arka 

is getting ready with songs we don’t 

normally perform, namely tracks from 

the album Pan Krakers, composed of punk 

covers. We’ll play Dezerter, Kult’s Gaz na 

ulicach, we want to play Izrael’s song… 

We don’t play them every day. There will 

be also more songs from our rock album 

Petarda, which we don’t usually play 

either. Kazik Na Żywo is another special 

WHAT DOES THE BUS IN WHICH YOU GO TO 
CONCERTS WITH ARKA NOEGO LOOK LIKE?
Yes, it is a bus. There’s no other way. Our 

group consists of over thirty people. Apart 

from kids and musicians, there are also 

our older children who like to travel with 

us and help us on the way.

HOW MANY OF ARKA NOEGO’S MEMBERS ARE 
CURRENTLY ON STAGE?
Twelve children and nine musicians.

WILL IT BE THE SAME IN CIESZANÓW THIS YEAR?
Yes. Apart from rock songs, we want to play 

also some normal ones. Once we played 

a rock concert in Jarocin, and people wanted 

us to play Taki duży, taki mały (Arka Noe-

go’s famous Christian song for children). It 

was also visible at Woodstock. Jurek didn’t 

really believe that it would catch on with 

the public, that it would be wanted, but in 

the end we gave such a performance that 

we won the prize called Złoty Bączek (Eng. 

Golden Spinning Top). Children made noise. 

Arka is the best band I have played with. 

Luxtorpeda has yet to learn a lot to play like 

Arka, to have such power.

IS CIESZANÓW ROCK FESTIVAL MADE FOR YOU? 
I REMEMBER I SAW YOU THERE TWO YEARS 
AGO AT THE GBH’S CONCERT. YOU PERFORMED 
WITH LUXTORPEDA AND EVEN RECORDED 
A MUSIC VIDEO THERE.
Yes, we were at the concert with Hans. 
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grupy, która zajmowałaby się ratownic-

twem specjalistycznym, przede wszystkim 

z wykorzystaniem technik alpinistycznych. 

– Zaproponowałem ten pomysł koledze, 

który był ze mną na kursie i wspólnymi si-

łami postawiliśmy pierwsze kroki i podwa-

liny pod SAR. Celem było stworzenie ekipy, 

która wzajemnie szkoliłaby umiejętności 

Zaczęło się od zwykłej chęci rozwija-

nia umiejętności. Niefortunnie, bo 

od rozczarowania, Kuba – założyciel 

grupy – natrafił na kurs taternic-

twa jaskiniowego. Na początku wszystko 

wydawało się świetne – doświadczeni 

instruktorzy, wyjazdy, kurs trwający aż 1,5 

roku. Szybko okazało się jednak, że przez te 

18 miesięcy nie przekazywano tyle wiedzy, 

ile zaspokajałoby ambicję Kuby. To właśnie 

wtedy pojawił się pomysł założenia własnej 
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RAZ W MIESIĄCU, W CIĄGU JEDNEGO WEEKENDU 
SPĘDZAJĄ 72 H POD GOŁYM NIEBEM, BEZ WZGLĘDU 
NA POGODĘ CZY PORĘ ROKU. ŚPIĄ ŚREDNIO GODZINĘ 
NA DOBĘ, O CZASIE NA JEDZENIE MOGĄ ZAPOMNIEĆ. 
GODZINAMI WISZĄ W UPRZĘŻACH W JASKINIACH. 
NIE, JESTEŚ W BŁĘDZIE – TO NIE JEST ŻADNA 
WYRAFINOWANA ODMIANA MASOCHIZMU.

 ZDJĘCIA:  KALINA CISZEWSKA 
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AMBICJĄ BYŁO UTWORZENIE ZESPOŁU DO SWEGO RODZAJU 
„ZADAŃ SPECJALNYCH”, KTÓRY MÓGŁBY UCZESTNICZYĆ 
NA PRZYKŁAD W AKCJACH RATOWNICTWA JASKINIOWEGO, 
POMAGAĆ PRZY KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH. PIERWOTNE 
ZAŁOŻENIA, GDZIE PODSTAWĄ SĄ TECHNIKI LINOWE, POZOSTAŁY.

a docelowo – byłaby włączona do krajo-

wego systemu ratowniczo-gaśniczego jako 

jednostka wsparcia.

Dotychczas podczas rekrutacji zgłosiło 

się ok. 150 osób, z których zostało kilkana-

ście (część z nich wciąż czeka na ostatecz-

ne egzaminy). Obok dowódcy, najlepsi 

z nich przekazują później swoją wiedzę 

jako instruktorzy. Fotograf, ratownik 

medyczny, dyplomowany zootechnik – to 

tylko kilka spośród zawodów, jakie na 

co dzień wykonują członkowie grupy. 

W szeregach nie brakuje również pań, 

które w sprawności fizycznej i chęciach do 

działania nie odstają od panów. Ratownik 

idealny? Osoba przede wszystkim karna, 

posłuszna, dostosowująca się do silnej 

hierarchizacji. Paradoksalnie mimo tego 

podporządkowania musi umieć podej-

mować decyzje samodzielnie pod presją 

czasu. Kardynalnymi cechami są także 

umiejętność pracy w zespole i zdolność 

analitycznego myślenia. W ułamku se-

kundy ratownik wysokościowy musi znać 

się na matematyce, fizyce i dostosować to 

do sytuacji, gdyż w ratownictwie nie ma 

miejsca na utarte schematy, które można 

bezkrytycznie powielać. – Podczas rekru-

tacji nie wymagamy żadnych umiejętności 

specjalistycznych; łatwiej jest wyszkolić 

osobę, która nie ma żadnego doświad-

czenia w zakresie technik linowych niż 

tę, która wcześniej pracowała na wyso-

kości od x lat bez zachowania podstawo-

wych zasad bezpieczeństwa. Usuwanie 

wcześniej nabytych odruchów i pamięci 

mięśniowych jest niezwykle trudne.

Choć ratownictwem górskim w Polsce 

zajmują się jednostki typu GOPR, TOPR czy 

straż pożarna, to różnie wygląda stopień 

profesjonalizacji tych działań. Żadna 

z tych grup nie zajmuje się natomiast 

ratownictwem wysokościowym na obiek-

tach przemysłowych i to jest ta luka, którą 

w tej chwili wypełnia Search And Rescue. 

Jest to grupa, która stara się łączyć różne 

techniki, pracę w odmiennych systemach 

linowych, w zależności od terenu, jakim 

dysponują w danym czasie.

Ambicją było utworzenie zespołu do 

swego rodzaju „zadań specjalnych”, który 

mógłby uczestniczyć na przykład w ak-

cjach ratownictwa jaskiniowego, pomagać 

przy klęskach żywiołowych. Pierwotne 

założenia, gdzie podstawą są techniki lino-

we, pozostały. Spektrum szkoleń i działań 

zostało rozszerzone jednak o ratownic-

two na wodach szybkopłynących i sekcję 

PODRÓŻE TRAVEL
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poszukiwawczą z udziałem samolotów 

bezzałogowych i psów poszukujących. Sze-

rokie umiejętności ratowników SAR zostały 

szybko dostrzeżone, gdy grupa została za-

proszona na szkolenie wysokościowe służb 

mundurowych w Kłodzku, choć nie wszyscy 

traktowali ich poważnie. – Na początku 

byliśmy traktowani jak kursanci drugiej 

kategorii, którzy nie wiedzą jak wygląda lina 

czy karabinek. Jednak po ośmiu godzinach 

do Kuby, dowódcy SAR, zgłosiło się pięć jed-

nostek z prośbą o szkolenia indywidualne, 

a organizatorzy zaproponowali prowadzenie 

ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego 

przez trzy dni w kolejnej edycji imprezy.

Choć wszystko brzmi pięknie i szla-

chetnie, to żyjemy w świecie, w którym 

rządzi pieniądz i pewnie większość z Was 

zadaje sobie pytanie: z czego utrzymuje się 

SAR? Odpowiedź jest prosta: z chęci nauki, 

pomocy i poświęcenia. Wpływy pochodzą 

głównie ze składek członków ekipy i wpi-

sowego przy rekrutacji. Wszystkie zdobyte 

środki finansowe przechodzą na grupę i za 

nie kupowany jest sprzęt, gdyż ze względu 

na częste treningi siłą rzeczy niszczy się 

bardzo szybko. Zasada jest jasna: nikt 

na grupie nie zarabia ani grosza. Motto 

GRS SAR „jesteśmy dla Ciebie, Ty bądź dla 

innych” jest rzeczywistością.

Mimo ambicji i chęci szkolenia się, by 

pomagać ludziom, przyszedł taki dzień, gdy 

Kuba zaczął mieć wątpliwości co do zasad-

ności prowadzenia grupy i czy kiedykolwiek 

uda im się dołączyć do jednostek w syste-

mie. Wtedy przeprowadzili pierwszą akcję. 

Grupa potrzebowała impulsu, działania 

„tu i teraz”, które da im satysfakcję, energię 

do działania w przyszłości, a jednocześnie 

przyniesie coś pozytywnego dla innych. 

Wtedy pojawił się pomysł z akcją mikołaj-

kową. – Po odmowie w jednej z placówek 

porozumieliśmy się ze Szpitalem św. Łuka-

sza w Tarnowie, gdzie przebrani w stroje 

Świętego Mikołaja zjechaliśmy do dzieci 

z dachu i rozdawaliśmy słodycze. Uśmiech 

na twarzach dzieci i ich niedowierzanie 

w oczach dały grupie siłę do kolejnych dzia-

łań i konsekwentnego dążenia do celu.

Grupę można wesprzeć darowizną fi-

nansową w postaci sprzętu alpinistycznego 

lub medycznego (szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie www.sar-poland.pl 

w zakładce „jak wspierać”). 
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PEWNIE WIĘKSZOŚĆ Z WAS ZADAJE SOBIE PYTANIE: Z CZEGO 
UTRZYMUJE SIĘ SAR? ODPOWIEDŹ JEST PROSTA: Z CHĘCI NAUKI, 
POMOCY I POŚWIĘCENIA. WPŁYWY POCHODZĄ GŁÓWNIE ZE 
SKŁADEK CZŁONKÓW EKIPY I WPISOWEGO PRZY REKRUTACJI.



 IN ENGLISH

SHOWING THE ROPES OF ROPE RESCUE

ONCE A MONTH, DURING ONE WEEKEND, THEY 
SPEND 72 HOURS IN THE OPEN AIR, IRRE-
SPECTIVE OF THE WEATHER OR SEASON. ON 
AVERAGE, THEY SLEEP ONE HOUR A DAY, AND 
AS FAR AS EATING IS CONCERNED, THEY CAN 
FORGET ABOUT IT ALTOGETHER. THEY SPEND 
HOURS IN A HARNESS, TRAVERSING CAVES. 
AND NO, IT’S NOT ANY SOPHISTICATED FORM 
OF MASOCHISM.

It all began from a simple desire to develop 

skills, and, unfortunately, from disappoint-

ment too. Kuba – founder of the group – took 

part in a course in cave rescuing. At first, 

everything seemed great – experienced 

coaches, common escapades, 1,5 years of 

classes. It quickly turned out, however, that 

these 18 months were not enough for Kuba, 

who wanted to gain much more knowledge. 

It was then that the idea of founding a group 

came to his mind. It was meant to deal with 

specialist rescuing, first and foremost with 

the use of alpinist techniques. “I suggested 

this idea to one of my friends from the 

course, and together we made first steps 

and set foundations for SAR (Search and 

Rescue).” The purpose was to create a team 
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which would focus on honing each other’s 

skills and, ultimately, would be incorporated 

into the national rescue and fire extinguish-

ing system as a support unit.

So far, 150 people have applied to take part 

in the recruitment process, and a dozen or so 

qualified (some of them are still waiting for 

their final exams). The best of them, including 

the leader, assume the role of instructors and 

share their knowledge with others. A pho-

tographer, a medical rescuer, a certificated 

animal technician – these are only some 

of the professions that the group members 

specialize in. There is also no shortage of 

ladies, who don’t differ from men at all when 

it comes to fitness and proactive attitude. 

The ideal rescuer? A person who is first and 

foremost well-disciplined, obedient, adapting 



to strong hierarchisation, but, perhaps 

paradoxically, capable of making their own 

decisions under the time pressure. The vital 

traits of character are also the ability to work 

well in a team and analytical thinking.

In a fraction of a second, a mountain res-

cuer has to combine their knowledge about 

mathematics, physics and countless other 

fields, and to apply it to a given situation, 

since in rescuing there is no place for formu-

laic schemas which can be indiscriminately 

repeated. “During the recruitment process, 

we don’t require any specialist skills; it’s eas-

ier to train a person who doesn’t have any 

experience in the field of rope techniques 

than a person who has been working in the 

mountains for years without following the 

most basic safety rules. Getting rid of previ-

ously acquired habits and muscular memory 

is extremely difficult.”

Although mountain rescue in Poland is the 

domain of such units as GOPR, TOPR (Polish 

Mountain Volunteer Search and Rescue) or 

fire brigades, there are considerable differ-

ences in the level of their professionalization. 

None of those groups deal with height rescue 

from industrial objects, and this is a gap 

which is now being filled by Search And 

Rescue. It’s a group which strives to combine 

different techniques and work with different 

rope systems, depending on the terrain on 

which they work at a given time. The goal 

was to create a team for “special tasks,” which 

would be able to participate in cave rescue ac-

tions or provide help in time of calamity. The 

original assumptions, centering on rope tech-

niques, remained. The spectrum of trainings 

and actions, however, has been widened by 

fast-flowing waters rescue and a searching 

section working with unmanned airplanes 

and dogs. The abilities of SAR rescuers were 

quickly noticed when the group was invited 

for a height training of uniformed services 

in Kłodzko, although not everyone treated 

them seriously. “At first, we were treated like 

second-rate trainees, who don’t know how 

a rope or a karabiner look like.” But after eight 

hours, five units came to Kuba, the leader 

of SAR, and asked for individual training, 

whereas the organizers asked him to conduct 

a three-day training in height rescue during 

the next edition of the event.

Even though everything sounds beautiful 

and honorable, we live in a world ruled by 

money, and probably most of you wonder 

how SAR gets by. The answer is simple: 

thanks to the desire to learn, help and make 

sacrifices. The funds come chiefly from 

members’ subscriptions and entrance fees 

collected in the recruitment process. All 

financial means are managed by the group 

and are spent on equipment – and because 

of frequent trainings, it wears out very 

quickly. The rule is simple: no one makes 

any money from belonging to the group. The 

motto of GRS SAR “we are here for you, and 

want you to be there for others” holds true.

Despite the ambition and the desire to 

learn how to help people, there came a day 

when Kuba started to have doubts about the 

group’s legitimacy, and whether they would 

ever make it to the units in the system. Then 

they carried out their first mission. The 

group needed an incentive, opportunity to 

act “here and now”, which would give them 

satisfaction and the energy to act in the 

future, and at the same time bring something 

positive for others. Then there appeared an 

idea to celebrate Saint Nicholas’ Day. “After 

the refusal of one of the institutions, we came 

to an agreement with St. Luka’s Hospital in 

Tarnów, where – dressed up as Santa Clauses 

– we slid down from the roof and handed 

out sweets.” Smiles on children’s faces and 

disbelief in their eyes gave them strength to 

continue their efforts and pursue their goals. 

You can support the group by donating 

alpinist or medical equipment (more details 

can be found at www.sar-poland.pl in the 

tab “Jak wspierać” (“how to support”)). 
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FELIETON COLUMN

to do. In the end, I get into a cab, I go back 

to the centre of the city. Cracow covered 

in the fog – a classic. Cracowian blues gets 

me with the song by Maanam. There is 

something sweet and treacherous in the 

slow pace of Cracow. I already know that 

I won’t stay in a hotel. I called someone who 

used to be important to me once. Cracow 

and this someone – it is as if I came into an 

old photograph. I will buy red wine on my 

way, as I used to. She will wear her Japa-

nese dressing gown and red lipstick. She 

will open the door with a dry smile on her 

face, narrowing her eyes. She is my friend 

and my lover. Unchangeably and strangely 

young over the years. She doesn’t want 

anything, she doesn’t ask any questions, 

but listens willingly. She likes laughing. It is 

her I would love the most if I wasn’t afraid. 

Because she doesn’t want anything from 

me, I feel I would give myself completely to 

her. I just couldn’t do it, I would have died 

out of fear. I’m still wary when I’m with 

her, but sometimes I let myself take the 

risk and meet her. It’s because of the fog. 

All because of it – the wine, the dressing 

gown, the red lips. She opens the door. My 

heart is pounding. I hand her the wine, she 

asks me in. With the heart pounding in my 

chest, I still pretend to be at ease. We laugh 

at my stupid jokes. I just think to touch her, 

to kiss her at last, to brush her hair off her 

forehead. I open the bottle, she pours the 

wine to large glasses. She sips a little, I can 

see she likes it. Besides, I know her taste. 

Come to me, babe! 

Małe lotnisko w Krakowie. Mam le-

cieć do Wiednia, krótki lot. Małym 

samolotem. Wszystko małe i krót-

kie. A jednak utknąłem, właśnie 

tu. Mgła zawisła nad Krakowem i nie wia-

domo, kiedy przejdzie. Lot został odwołany 

po dwóch godzinach oczekiwania. Nie ma 

sensu lecieć następnym, nawet jeśli mgła 

opadnie. Moje spotkanie w Wiedniu jest już 

nieaktualne, straciłem szansę na bardzo 

dobre kontakty. Być może bezpowrotnie. 

Cóż, czasami nic nie można poradzić, trzeba 

się poddać. Z powodu jakiejś głupiej mgły! 

Cała technologia, pieniądze, karty VIP, kon-

takty – nic ci nie pomoże… Mgła. Musisz się 

przyznać do bezradności i zatrzymać przed 

znakiem STOP. Nie lubię tego. Nie potrafię 

odpuścić. W pierwszej chwili czuję gniew, 

czuję jak wiruje od żołądka po gardło i ude-

rza do głowy. Potem pustka, otępienie, aż 

w pewnym momencie, ku mojemu całkowi-

temu zaskoczeniu zjawia się ulga. Jak nagła 

śmierć. I zaczynam być wdzięczny tej mgle. 

Nic nie muszę, a raczej muszę NIE MÓC. 

Cokolwiek się nie zawali tam, w Wiedniu, ja 

jestem tu, w Krakowie, całkowicie uziemio-

ny. Nielot. I mam czas, z którym nie wiem, 

co począć. W końcu wsiadam do taksówki, 

jadę z powrotem do centrum. Kraków we 

mgle – klasyka gatunku. Dopada mnie od 

razu krakowski spleen i oczywiście piosen-

ka Maanamu. Coś słodkiego i zdradliwego 

jest w zwolnionym tempie Krakowa. Już 

wiem, że nie będę spał w hotelu. Zadzwoni-

łem do pewnej osoby, która kiedyś była dla 

mnie bardzo ważna. Kraków i ta osoba, to 

jakby wejść do fotografii sprzed lat. Kupię 

po drodze czerwone wino, jak kiedyś. 

Ona będzie w swoim japońskim szlafroku 

i z czerwoną szminką na ustach. Otworzy 

drzwi z tym gorzkim uśmiechem na twa-

rzy, który mruży jej oczy. Jest moją przyja-

ciółką i kochanką. Przez lata niezmiennie 

i dziwnie młoda. Niczego nie oczekuje, o nic 

nie pyta, ale chętnie słucha. Lubi się śmiać. 

To ją kochałbym najbardziej, gdybym tylko 

się nie bał. Właśnie dlatego, że ona niczego 

ode mnie nie chce, czuję, że oddałbym się 

jej całkowicie i bezgranicznie. Po prostu nie 

mogłem tego zrobić, umarłbym ze strachu. 

Wciąż trzymam się na baczności przed 

nią, ale czasem pozwalam sobie na ryzyko 

spotkania. To przez tę mgłę. To przez nią 

to wino, ten szlafrok, te usta czerwone. 

Otwiera. Serce mi wali. Podaję jej wino, ona 

zaprasza do środka. Serce wali mi w pier-

siach jak szczeniakowi, a jednak udaję 

spokój i luz. Śmiejemy się z moich głupich 

żartów. Myślę tylko o tym, żeby jej dotknąć, 

żeby już móc całować, odgarnąć jej włosy 

z czoła. Otwieram butelkę, ona nalewa 

wino do wielkich kieliszków. Upija, widzę, 

że jej smakuje. Zresztą znam jej gust. Chodź 

tu do mnie, maleńka!  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 6

A small airport in Cracow. I’m going to 

Vienna, a short flight. A small plane. 

Everything is small and short. And still, I’m 

stuck, right here. The fog has lain over Cra-

cow and no one knows when it clears. The 

flight was cancelled, after I’d been waiting 

2 hours for it. It’s no use taking the next 

one, even if the fog disperses. My meeting 

in Vienna is off, I lost a chance for some 

really good connections. Perhaps, I lost it 

for good. Well, sometimes there is nothing 

to do but to give up. Because of the stupid 

fog! Technology, money, VIP cards, con-

nections – nothing will help you... The fog. 

You have to admit helplessness and stop 

before the STOP sign. I don’t like it. I can’t 

let go. At first, I feel anger, swirling from 

my stomach to my throat, going to my head. 

Then emptiness, torpor, and then, to my 

surprise, relief. Like a sudden death. I begin 

to be grateful to the fog. I don’t have to do 

anything, or rather I have to “do nothing”. 

Whatever happens in Vienna, I’m here, in 

Cracow, totally grounded. Flight-not. And 

I have time, with which I don’t know what 

GEORGE KATARZYNA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. Ukończy-
ła krakowską PWST, została zaangażowa-
na do Teatru Starego w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, 
Klatą, Korczakowską. Wyreżyserowała 
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. Publikuje swoje teksty 
w „Zwykłym Życiu” i „K Mag-u”. Na pre-
mierę czeka jej debiut kinowy „W spirali” 

w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ

ODC. 6
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SWOJĄ DROGĄ MAM WRAŻENIE, ŻE NIEZBYT 
CZĘSTO ZAGLĄDACIE DO POLSKI, A PRZECIEŻ 
NIE MACIE JAKOŚ BARDZO DALEKO. Z CZEGO 
TO WYNIKA?
Przyjeżdżalibyśmy częściej gdyby ludzie 

częściej nas zapraszali na koncerty do 

Polski. To naprawdę tak proste.

KONCERT PODCZAS CIESZANÓW ROCK FESTI-
WALU BĘDZIE CHYBA DRUGIM KONCERTEM 
FESTIWALOWYM, JAKI ZAGRACIE W POL-
SCE. PIERWSZY BYŁ W 2013 ROKU PODCZAS 
METALFESTU W JAWORZNIE. TAKIE KONCERTY 
W WASZYM WYKONANIU WYMAGAJĄ INNYCH 
PRZYGOTOWAŃ NIŻ KLUBOWE?
Koncert to koncert, niezależnie od tego, czy 

to duży festiwal, czy mały klub. Do obu 

przygotowujemy się równie mocno!

CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ PO WYSTĘ-
PIE W CIESZANOWIE?
Zawsze staramy się zagrać zróżnicowany 

zestaw, w którym znajdują się zarówno 

stare, jak i nowe numery, szybkie i wolne.

JESTEŚCIE FINNTROLL, CZYLI FIŃSKIMI TROLLA-
MI, A ŚPIEWACIE PO SZWEDZKU, BO PONOĆ TEN 
JĘZYK WYDAŁ SIĘ WAM BARDZIEJ „TROLLOWA-
TY”. PRÓBOWALIŚCIE JĘZYKA POLSKIEGO?

JEŚLI NIGDY NIE MIELIŚCIE DO CZYNIENIA Z FIŃSKIMI TROLLAMI, TO POZNAJCIE 
FINNTROLL – FIŃSKIE TROLLE, KTÓRE NA DODATEK SĄ ŚWIATOWYMI 
GWIAZDAMI MUZYKI METALOWEJ. SWÓJ JEDYNY POLSKI KONCERT W TYM 
ROKU FINNTROLL ZAGRAJĄ PODCZAS CIESZANÓW ROCK FESTIWALU. Z TEJ 
OKAZJI ZAMIENILIŚMY KILKA SŁÓW Z MATHIASEM „VRETHEM” LILLMÅNSEM, 
LIDEREM FORMACJI.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

WIDZIAŁEM FINNTROLL NA ŻYWO, WIĘC WIEM, 
JAK DOBRE KONCERTY GRACIE. ALE WIELU NIE 
MIAŁO TEJ OKAZJI. CZY SŁUCHACZE, KTÓRZY 
NA CO DZIEŃ NIE INTERESUJĄ SIĘ MUZYKĄ 
METALOWĄ SĄ W STANIE DOBRZE SIĘ BAWIĆ 
NA KONCERCIE FINNTROLL?
Finntroll rzecz jasna zawsze był metalo-

wym zespołem, ale też zawsze staraliśmy 

się dawać świetne koncerty. Jeśli więc nie 

słuchasz metalu na co dzień, ale lubisz się 

dobrze bawić, daj nam szansę.

WIELE RAZY POWTARZALIŚCIE, ŻE NIE JE-
STEŚCIE ZESPOŁEM FOLK-METALOWYM. WIĘC 
JAKIM? JAK OPISALIBYŚCIE SWOJĄ MUZYKĘ 
KOMUŚ, KTO NIE INTERESUJE SIĘ METALEM?
Zawsze opisywałem ten zespół jako meta-

lowy, ale nie bojący się korzystać z wpły-

wów z innych gatunków, choćby muzyki 

folkowej, filmowych ścieżek dźwiękowych, 

surf rocka czy grindcora. Nie definiuje nas 

te 5% folk metalu, które mamy!

SKANDYNAWIA SŁYNIE Z POTĘŻNEJ, ŻYWOT-
NEJ I KREATYWNEJ SCENY METALOWEJ, 
ALE NIE TYLKO – SKANDYNAWOWIE DOSKO-
NALE RADZĄ SOBIE W ZASADZIE W KAŻDEJ 
STYLISTYCE MUZYCZNEJ, OD ELEKTRONIKI PO 
KLASYKĘ. SKĄD SIĘ TO BIERZE?
Pewnie coś jest w wodzie, którą pijemy! 

Tak serio, to wydaje mi się, że jest w na-

szym brzmieniu jakaś melancholia, która 

wydaje się być egzotyczna i przemawia do 

wielkich rzesz ludzi. 

FINNTROLL NA CRF
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(śmiech) Próbowałem trochę mówić po 

polsku, ale byłem w tym strasznie kiepski. 

To cholernie trudny język! Zostawiam 

śpiewanie po polsku wam, chłopaki.

MACIE ODDANYCH FANÓW W ZASADZIE NA 
CAŁYM ŚWIECIE. ROBIĄ BARDZO DZIWNE RZE-
CZY. JEDEN Z NICH JAKIŚ CZAS TEMU ZAŁOŻYŁ 
NAWET BLOGA POŚWIĘCONEGO PACHOM 
I SUTKOM VRETHA. DA SIĘ TO PRZEBIĆ? KTOŚ 
ZROBIŁ COŚ DZIWNIEJSZEGO?
To był prawdopodobnie jeden z najdziw-

niejszych momentów w moim życiu. 

Ludzie mają chyba za dużo wolnego czasu 

w swoich rękach. Na świecie jest mnóstwo 

przeróżnej i dziwnej twórczości fanów 

Finntroll.

JAKA BYŁA NAJMOCNIEJSZA IMPREZA, W JA-
KIEJ DANE WAM BYŁO UCZESTNICZYĆ?
Prawdopodobnie cały 2013 rok, to była 

naprawdę ciężka impreza! (śmiech)

FINNTROLL REPREZENTUJE ZDECYDOWANIE 
WESELSZĄ I BARDZIEJ ROZRYWKOWĄ STRONĘ 
MUZYKI METALOWEJ, CHOĆ NIE MOŻNA 
WASZEJ MUZYCE ODMÓWIĆ BRUTALNOŚCI. 
WYMYKACIE SIĘ DZIĘKI TEMU STEREOTYPOM 
DOTYCZĄCYM TEGO TYPU MUZYKI, A TE SĄ 
W POLSCE WCIĄŻ ŻYWE. MAM WRAŻENIE, ŻE 
WASZA MUZYKA I WASZ ZESPÓŁ ISTNIEJE PO 
TO, ŻEBY DOSTARCZAĆ LUDZIOM ROZRYWKI, 
A NIE DLA WYDUMANYCH WYŻSZYCH IDEI, JAK 
PRZEKAZYWANIE JAKICHŚ POGLĄDÓW DOTY-
CZĄCYCH ŚWIATA. JAKI JEST WASZ POGLĄD 
NA TEN TEMAT?
Masz absolutną rację. Mamy takie trochę 

punkowe nastawienie do muzyki i ogólnie 

do świata, ze zdrową dozą sarkazmu i umie-

jętnością śmiania się z nas samych.

WASZA OSTATNIA PŁYTA „BLODSVEPT” – SWO-
JĄ DROGĄ: UWIELBIAM JĄ – UKAZAŁA SIĘ TRZY 
LATA TEMU. NIE CZAS PRZYPADKIEM JUŻ NA 
KOLEJNE NAGRANIA?
Na drodze do nowej muzyki napotkaliśmy 

pewne przeszkody, ale w końcu zaczęli-

śmy pisać nowe rzeczy. Brzmią bardzo 

obiecująco!

Finntroll będzie jedną z gwiazd 

tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu, 

który odbędzie się 18-21 sierpnia w pod-

karpackim Cieszanowie. Poza Finami na 

scenie pojawią się inne gwiazdy muzyki 

rockowej: Sweet Noise, Kazik&Kwartet 

ProForma, Kult, Eluveitie, Vader, KNŻ, 

Strachy Na Lachy, Tymon and the Tran-

sistors, Farben Lehre, Dubioza Kolektiv, 

El Dupa, Luxtorpeda, Arka Noego, Ketha, 

Nocny Kochanek, The Snuff, Włochaty, 

1125, Zacier, Telewizor, The Trepp, Still Life, 

Lej Mi Pół, Mel Tripson. Skład uzupełnia 

formacja Marky Ramone’s Blitzkrieg, zało-

żona przez Markyego Ramone, ostatniego 

żyjącego muzyka kultowych Ramones. To 

specjalny projekt, w ramach którego Marky, 

z zaprzyjaźnionymi muzykami, wykonuje 

najważniejsze utwory z dyskografii Ramo-

nesów. Marky Ramone’s Blitzkrieg zagra 

w Cieszanowie specjalny koncert z okazji 

40-lecia kariery punkowej Marky’ego 

Ramone. Koncert CRF 2016 będzie jedynym 

polskim koncertem tej grupy w 2016 roku. 

Występy Marky Ramone’s Blitzkrieg są 

prawdziwym świętem dla fanów Ramo-

nes – w programie koncertu znajdą się 

największe hity zespołu Ramones takie jak 

m.in. „Blitzkrieg Bop”, „Sheena is A Punk 

Rocker”, „Rockaway Beach”, „Pet Sematary” 

i wiele innych. 

Podczas festiwalu odbędzie się także 

Ogólnopolski i Podkarpacki Przegląd, pod-

czas którego zagrają

Marry A.Unicorn, Warbell, Oil Stains, 

Spring Rolls, Lunapar, Black Radio, Killing 

Silence, Pies Mazowiecki, Merfolk, Body 

Mind Relation, Secesja, All We Left 

Behind, Reggaegang System, Dewastacja, 

Moshmachine.

Ceny karnetów do końca czerwca wy-

noszą 135 zł, zaś biletów jednodniowych – 

60 zł. W lipcu trzeba będzie za nie zapłacić 

odpowiednio 135 i 70 zł. Karnet na pole 

namiotowe kosztuje 40 zł/os. Wszystkie 

bilety można zakupić za pośrednictwem 

sieci Eventim. 

 IN ENGLISH

FINNTROLL AT THE CRF

IF YOU HAVE NEVER HAD TO DO WITH 
FINNISH TROLLS, MEET FINNTROLL: FINNISH 
TROLLS WHO ARE HEAVY METAL STARS. 
THEY ARE GOING TO GIVE THEIR EXCLUSIVE 
CONCERT IN POLAND THIS YEAR AT THE 
CIESZANÓW ROCK FESTIVAL. WE TOOK THE 
OPPORTUNITY TO CHAT WITH MATHIAS 

“VRETH” LILLMÅNS, THE BAND’S LEADER.

I HAVE SEEN FINNTROLL LIVE, SO I KNOW HOW 
GOOD CONCERTS YOU GIVE. BUT MANY DID NOT 
HAVE THAT CHANCE. CAN LISTENERS WHO 
ARE NOT INTERESTED IN METAL MUSIC ON AN 
EVERYDAY BASIS ENJOY THEMSELVES AT 
FINNTROLL CONCERTS?

TO BYŁ PRAWDOPODOBNIE JEDEN Z NAJDZIWNIEJSZYCH 
MOMENTÓW W MOIM ŻYCIU. LUDZIE MAJĄ CHYBA ZA DUŻO 
WOLNEGO CZASU W SWOICH RĘKACH. NA ŚWIECIE JEST MNÓSTWO 
PRZERÓŻNEJ I DZIWNEJ TWÓRCZOŚCI FANÓW FINNTROLL.

Of course Finntroll has always been 

a metal band, but we have been very strict 

about giving great live shows as well. So if 

you are not into metal, but you like being 

entertained, then give us a chance.

YOU HAVE OFTEN REPEATED THAT YOU ARE 
NOT A FOLK-METAL BAND. SO WHAT KIND OF 
BAND ARE YOU? HOW WOULD YOU DESCRIBE 
YOUR MUSIC TO SOMEONE WHO IS NOT INTERE-
STED IN METAL?
I have always described the band as a metal 

that is not afraid to use influences from 

other genres as well, be it folk music, film 

soundtracks, surf rock or grind core. The 

5% folk metal we have does not define us!

SCANDINAVIA IS FAMOUS FOR POWERFUL, 
LIVELY AND CREATIVE HEAVY METAL MUSIC 
SCENE BUT NOT ONLY: SCANDINAVIANS DO VERY 
WELL IN ALL TYPES OF MUSIC, FROM ELECTRO-
NICS TO CLASSICS. WHERE DOES IT COME FROM?
There’s probably something in the water 

we drink! No, but I guess there is some 

kind of melancholy in the sound we have 

that seems exotic and appeals to a great 

deal of people.

ANYWAY, I HAVE THE IMPRESSION THAT YOU 
DO NOT VISIT POLAND PARTICULARLY OFTEN, 
WHEN IN FACT IT IS NOT THAT FAR AFTER ALL. 
WHY’S THAT?
We would go so more often if people 

would book us more often to Poland. It is 

as simple as that.

THE CONCERT AT CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 
WILL PROBABLY BE THE SECOND FESTIVAL 
CONCERT YOU WILL GIVE IN POLAND. YOU 
PLAYED THE FIRST ONE IN 2013 DURING ME-
TALFEST IN JAWORZNO. DO SUCH CONCERTS 
DEMAND A DIFFERENT TYPE OF PREPARATIONS 
THAN CLUB CONCERTS?
A concert is always a concert, no matter if it 

is a big festival or a small club. We prepare 

for both equally much!

WHAT CAN WE EXPECT FROM YOUR PERFOR-
MANCE IN CIESZANÓW?
We always try to play quite a varied set 

with both old and new, fast and slow.



YOU ARE FINNISH TROLLS, BUT YOU SING 
IN SWEDISH BECAUSE YOU REPORTEDLY 
THOUGHT IT SEEMED MORE “TROLL-LIKE”. HAVE 
YOU TRIED POLISH?
(Laughs) I’ve tried to speak some Polish, but 

I really sucked at it. It’s a goddamn difficult 

language! So I’ll leave singing in Polish to 

you, guys.

YOU HAVE DEDICATED FANS ALL OVER THE 
WORLD. THEY DO VERY STRANGE THINGS. ONE 
OF THEM SOME TIME AGO STARTED A BLOG 
DEVOTED TO VRETH’S ARMPITS AND NIPPLES. 
CAN ONE BEAT THAT? HAS ANYONE DONE 
ANYTHING STRANGER?
That was probably one of the strangest mo-

ments in my life. People have too much time 

on their hands, I think. There are all kinds of 

crazy weird Finntroll fan art out there!

WHAT WAS THE HEAVIEST PARTY YOU HAVE 
ATTENDED?
Probably the whole year of 2013, that was 

a heavy party! (Laughs)

FINNTROLL REPRESENTS A DEFINITELY 
LIGHTER AND MORE CHEERFUL SIDE OF METAL 
MUSIC, EVEN THOUGH THERE IS NO DENYING 
THAT IT IS BRUTAL, TOO. AS A RESULT, YOU 
ESCAPE STEREOTYPES ABOUT THIS TYPE OF 

MUSIC, WHICH ARE STILL VERY COMMON IN 
POLAND. I HAVE THE IMPRESSION THAT YOUR 
MUSIC AND YOUR BAND EXISTS TO ENTERTAIN 
PEOPLE, NOT FOR SOME INVENTED LOFTY IDE-
AS LIKE SPREADING SOME OPINIONS ABOUT THE 
WORLD. WHAT DO YOU THINK ABOUT IT?
You are definitely right about that. We have 

a more punk attitude towards music and 

the world in general, with a healthy dose of 

sarcasm and the ability to laugh at ourselves.

YOUR RECENT ALBUM, BLODSVEPT – BY THE 
WAY, I LOVE IT – WAS RELEASED THREE YEARS 
AGO. ISN’T IT HIGH TIME FOR NEXT RECORDINGS?
We have had some obstacles on the road 

to new music, but finally we have started 

writing some new stuff. Sounds pretty 

promising!

Fintroll is one of the stars of this year’s 

Cieszanów Rock Festival which takes place 

between 18 and 21 August in Cieszanów. Be-

sides the Finns, other rockstars will appear 

on the stage: Sweet Noise, Kazik&Kwartet 

ProForma, Kult, Eluveitie, Vader, KNŻ, Stra-

chy Na Lachy, Tymon and the Transistors, 

Farben Lehre, Dubioza Kolektiv, El Dupa, 

Luxtorpeda, Arka Noego, Ketha, Nocny 

Kochanek, The Snuff, Włochaty, 1125, Zacier, 

Telewizor, The Trepp, Still Life, Lej Mi Pół, 

Mel Tripson. This squad is replenished with 

Blitzkrieg, the band of Marky Ramone, the 

last living member of cult The Ramones. It is 

a special project in which Marky, along with 

his friends, plays the most important songs 

of the Ramones. At the Cieszanów Rock 

Festival Marky Ramone’s Blitzkrieg is going 

to give a special concert for the 40th anni-

versary of Marky Ramone’s punk career. It 

is also going to be their only performance in 

Poland in 2016. Marky Ramone’s Blitzkrieg 

performances are a real celebration for The 

Ramones’ fans: in the concert’s programme 

there are such Ramones’ hits as: “Blitzkrieg 

Bop”, “Sheena is a Punk Rocker”, “Rockaway 

Beach”, “Pet Sematary” and many more.

Also The National Contest and The Sub-

carpathian Contest will take place at the 

festival. Among the performers are: Marry 

A.Unicorn, Warbell, Oil Stains, Spring Rolls, 

Lunapar, Black Radio, Killing Silence, Pies 

Mazowiecki, Merfolk, Body Mind Relation, 

Secesja, All We Left Behind, Reggaegang 

System, Dewastacja, Moshmachine.

Until the end of June the price of a car-

net is 135 PLN and the price of a ticket for 

one day is 60 PLN. In July you will have to 

pay respectively 135 and 70 PLN. A carnet 

for the campsite is 40 PLN per person. All 

tickets can be bought via Eventim. 

GUST TASTE
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SUPER OKAZJA! JEST JESZCZE SPORO MIEJSCA NA KOCE! TAK 
MOGLIBYŚMY REKLAMOWAĆ NASZE USTRONNE NADBAŁTYCKIE PLAŻE. 
ALE WTEDY SZYBKO BY SIĘ ZAPEŁNIŁY. WAM JEDNAK ZDRADZIMY 
SEKRET, JAK UNIKNĄĆ PARAWANINGU.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: ŹRÓDŁO POMORSKIE.TRAVEL, #WEVIU

Wybierający się do popularnych 

turystycznych miejscowości, jak 

Hel czy Trójmiasto, szanse na 

wzięcie udziału w mistrzostwach 

letniego sportu narodowego, jakim stał się 

parawaning, mają dość spore. Wystarczy 

pojechać trochę dalej, do alternatywnych 

miejscowości, by przeżyć urlop bez stresu.

DĘBKI
Dawna wioska rybacka, która nie prze-

istoczyła się w wielki kurort i zachowała 

urokliwy klimat. Na stałe mieszka tam 

kilkudziesięciu mieszkańców, a dwie 

trzecie miejscowości położone jest w... lesie. 

W Dębkach znajduje się jedna z najpiękniej-

szych plaż w Polsce, a niesamowitości do-

daje jej wpadająca do morza rzeka Piaśnica. 

Choć w ostatnich latach Dębki rozwinęły 

nieco swoją ofertę turystyczną, to wciąż 

jedno ze spokojniejszych miejsc nad 

Bałtykiem. Idealne na rodzinny wypoczy-

nek, romantyczny weekend we dwoje, czy 

wreszcie samotny odpoczynek z dala od 

miasta. Wystarczy tylko wyłączyć komórkę 

i cieszyć się szumem morza.

CISZA W TRÓJMIEŚCIE
W największej metropolii Pomorza też 

można znaleźć spokojniejsze miejsca. 

Jednym z bardziej urokliwych okolic Trój-

miasta jest znajdująca się na wschodnich 

obrzeżach Gdańska Wyspa Sobieszewska. 

To niezwykłe, że dziewicza przyroda leży 

tak niedaleko centrum miasta. Pomimo, że 

sporo tu i mieszkańców, i turystów, kilka-

naście kilometrów piaszczystej plaży daje 

swobodę plażowania. Wyspę też upodobały 

sobie ptaki, które maja tutaj swój teren 

lęgowy. Rezerwat Ptasi Raj swoją nazwę 

wziął od jednego z dwóch tutejszych jezior 

przybrzeżnych, które są istnym rajem 

dla prawie 200 gatunków ptaków. Przed 

tłumem letników skrywa się też plaża 

Babie Doły w Gdyni z charakterystycznym, 

wysuniętym w morze obiektem militarnym 

– słynną torpedownią. Zaledwie 15 minut 

jazdy samochodem od plaży miejskiej, 

a komfort i swoboda nie do opisania.

LUBIATOWO
Sąsiadująca z Wejherowem wieś Lubiato-

wo (gmina Choczewo) to kolejna propo-

zycja dla przybyszy szukających spokoju. 

To odskocznia od tłocznych i gwarnych 

nadmorskich kurortów, które w lecie nie 

zasypiają nawet na minutę. Sama plaża 

w Lubiatowie jest dość wąska, morze co 

roku zabiera tu część lądu, ale rekompen-

PSSST...  

DESTINATION POMORSKIE

TYLKO NIE  
MÓWCIE NIKOMU!
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satą jest drobniutki i przyjemny piasek, 

który przypomina o rozciągających się 

nieopodal ruchomych wydmach.

PODDĄBIE I ORZECHOWO
Alternatywą dla pięknej, ale jednak pełnej 

turystów Ustki będą jej sąsiedzi. Poddąbie to 

małe, urokliwe miasteczko, a wypoczynek 

tam to gwarancja ciszy i pełnej regeneracji 

ciała i umysłu. Otoczone jest ze wszystkich 

stron lasem, który chroni od hałasu. Aby 

znaleźć się na plaży, wystarczy wybrać 

się na krótki spacer i zejść po drewnia-

nych schodach. Leżące jeszcze bliżej Ustki 

Orzechowo ma z kolei dodatkową atrakcję 

- wpadającą do morza strugę o nazwie Orze-

chowa. Wygląda to naprawdę malowniczo 

i stwarza dodatkową atrakcję dla uwielbiają-

cych brodzenie w wodzie maluchów.

PIASKI
Na koniec propozycja dla tych, którzy 

wybierają się na Mierzeję Wiślaną. Leżące 

niedaleko Krynicy Morskiej Piaski znajduje 

się tuż przy granicy z Obwodem Kalinin-

gradzkim. W pobliżu jest punkt widokowy 

i najwyższe wzniesienie Mierzei, Wielbłą-

dzi Garb, z którego widać Zatokę Gdańską 

z jednej i Zalew Wiślany z drugiej strony. 

Atrakcją samą w sobie jest też spacer pod 

samą granicę z Rosją. Plaża w Piaskach jest 

szeroka i nawet w szczycie sezonu niezatło-

czona – turyści lgną bowiem do pobliskiej 

Krynicy. Na tym „krańcu świata”, podobnie 

jak w Poddąbiu, liczbę działających barów 

i sklepów można zliczyć na palcach jednej 

ręki. Idealne miejsce, by się wyciszyć. 

 IN ENGLISH

SHH... DON’T TELL ANYONE!

AMAZING OPPORTUNITY! THERE IS STILL 
QUITE A LOT OF SPACE FOR BLANKETS! THIS 
IS HOW WE COULD ADVERTISE OUR QUIET, 
BALTIC BEACHES. BUT THEN THEY WOULD 
QUICKLY FILL UP. WE WILL SHARE OUR 
SECRET WITH YOU AND TELL YOU HOW TO 
AVOID FENCING ON THE BEACH.

Planning a trip to popular tourist destina-

tions, such as Hel or Tricity, there are high 

chances of competing in the new summer 

national sport – fencing. To enjoy your 

holiday without the additional stress you 

simply have to travel a bit further to alter-

native towns and resorts.

DĘBKI
A former fishermen’s village that has not 

transformed into a large resort, but kept its 

charming atmosphere. There are only a few 

tenths of locals living here permanently 

and two thirds of the town is situated… in 

a forest! In Dębki you can find one of Po-

land’s most beautiful beaches, with the riv-

er Piaśnica connecting with the sea, adding 

even more wonder to this charming town. 

Even though during the last few years 

Dębki have expanded their tourist offer it 

is still one of the calmer spots on the Baltic 

seashore. It is ideal for a summer holiday, 

romantic getaway or simply a quite escape 

from the cities’ rush. You can just turn off 

your mobile and enjoy the sea breeze.

SILENCE IN TRICITY
In the largest metropolis of Pomorze you can 

also find calmer locations. One of the more 

charming spots in Tricity is the Sobiesze-

wski Island, situated on the Eastern edge of 

Gdańsk. It is amazing that virgin nature can 

be found so close to the city centre. Even 

though there are plenty of both locals and 

tourists relaxing here, many kilometres of 

sandy beaches provide enough space for 

everyone to enjoy the seashore. The island 

is also beloved by the birds, which nest here. 

The Ptasi Raj (Birds’ Heaven) reserve has 

been named after one of two shore lakes, 

which are a literal heaven for almost 200 

types of birds. The Babie Doły beach in 

Gdynia is also hidden from the tourists, with 

its characteristic military object entering the 

sea – the World War II Torpedo Station. Only 

a 15min car ride from the main city beach, it 

offers indescribable comfort and freedom.

LUBIATOWO
Situated next to Wejherowo, village Lubia-

towo (gmina Choczewo) is another offer for 

those seeking peace and silence. It is a nice 

change from crowded and loud seashore 

resorts, which never sleep during the sum-

mer months. The beach itself in Lubiatowo 

is quite narrow, with the sea taking away 

parts of land every year, but miniscule and 

soft sand recompenses for the lack of space 

and reminds of the travelling dunes, which 

can be found not far from here.

PODDĄBIE AND ORZECHOWO
An alternative to the beautiful but over-

crowded Ustka are her neighbours. Poddąbie 

is a small, charming town and a holiday there 

guarantees silence and full regeneration of 

both body and mind. It is surrounded by 

a forest, which guards it from noise. To get 

to the beach you simply have to set off for 

a short walk and descend down wooden 

steps. Orzechowo, situated a bit closer to Ust-

ka, has a different attraction – an Orzechowa 

stream connecting with the sea. The view is 

breath taking and it is another attraction for 

little ones, who enjoy splashing in the water.

PIASKI
Finally an option for those, who are travel-

ling to the Vistula Spit (Mierzeja Wiślana). 

Situated close to Krynica Morska, Piaski is 

right by the border with the Kaliningrad 

Oblast. Close by you can find a sightseeing 

spot and the highest point of the spit - the 

Camel’s Hump (Wielbłądzi Garb), from 

which you can see the Gdańsk Bay on one 

side and the Vistula Lagoon on the other. 

An attraction in itself is a walk right up 

to the border with Russia. The beach in 

Piaski is wide and even during peak tourist 

season it is not crowded, since most tourists 

swarm the close by Krynica. On this “edge 

of the world”, similarly as in Poddąbie, bars 

and stores can be counted on your fingers. 

Sounds like an ideal place for relaxation. 
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Potencjał tej części polskiego wybrze-

ża dostrzegany jest od lat, jednak nie 

towarzyszyły temu spójne działania 

w zakresie rozbudowy infrastruk-

tury. W czasie ostatnich lat polityka miasta 

uległa jednak zmianie. Miasto wspólnie 

z prywatnym inwestorem doprowadziło do 

przebudowy miejsc parkingowych, przy-

mierza się do przebudowy i powiększenia 

mariny jachtowej, przebudowy i zmiany 

nawierzchni drogi, biegnącej równolegle 

przy plaży oraz realizacji długo wycze-

kiwanego projektu  budowy nadmorskiej 

promenady biegnącej wzdłuż brzegu 

morza. Prywatni inwestorzy natychmiast 

podjęli rękawicę i już rozpoczynają inwe-

stycje na naprawdę światowym poziomie. 

Jedną z nich jest hotel, którego projekt 

przygotowała krakowska pracownia 

architektoniczna Iliard, odpowiedzialna za 

nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami 

projekty blisko 30 hoteli i ich wnętrz na 

terenie całego kraju. Dzięki projektowi we 

Władysławowie powstanie czterogwiazd-

kowy hotel na miarę najlepszych resortów 

w topowych, światowych destynacjach 

turystycznych. Miasto ma więc szansę 

na inwestycje, które w znacznym stopniu 

zmienią jego charakter.

Powstający Hotel Gwiazda Morza Resort 

Spa&Sport będzie częścią nowoczesnego 

projektu, który poza hotelem obejmuje 

oddane już do użytku dwa apartamentowce. 

Koncepcja inwestycji zrodziła się w głowach 

trzech doświadczonych na rynku nierucho-

mości wspólników: Krzysztofa Sobolew-

skiego, Zygmunta Skoczke oraz Ryszarda 

Korczaka, którzy mają za sobą inwestycje 

budowlane w kilkunastu lokalizacjach, 

głównie w nadmorskich kurortach. Spółka 

uruchomiła obecnie ofertę sprzedaży pokoi 

i apartamentów hotelowych w systemie 

condo, który w hotelarstwie od lat sprawdza 

się na całym świecie, ale w Polsce wciąż jest 

WŁADYSŁAWOWO  
STAWIA NA PRESTIŻ

40 



41 

GUST TASTE

sporą nowością. W obiektach tych pojedyn-

czy inwestorzy kupując apartament hote-

lowy lub pokój mają możliwość czerpania 

zysków z bieżącego funkcjonowania hotelu. 

Warunki, jakie oferuje klientom Gwiazda 

Morza to siedmioprocentowy zysk netto 

rocznie przez okres 15 lat. Dużym atutem dla 

zainteresowanych jest również doświadczo-

ny operator hotelu, który sprawdził się już 

przy zarządzaniu zespołem apartamentów. 

Gość hotelu nie odczuwa struktury własno-

ści w żaden sposób – jemu zależy na obsłu-

dze na najwyższym poziomie i zaspokojeniu 

jego potrzeb, co w przypadku Gwiazdy 

Morza nie powinno nastręczyć większych 

trudności. – Sukces sprzedaży apartamen-

tów klientom z całego kraju pokazał bardzo 

duży potencjał tego miejsca. Spółka przez 

ostatnie dwa lata przygotowywała swoją 

ofertę przed uruchomieniem sprzedaży. 

Poza pracami projektowymi okres ten 

wykorzystaliśmy na przygotowanie planów 

operacyjnych obiektu, które oparliśmy 

na preferencjach gości istniejących już 

obiektów naszego resortu – mówi Agnieszka 

Łuczak, dyrektor sprzedaży i marketingu 

hotelu. – Zależało nam na rozpoznaniu 

obszarów, które pozwolą wpasować ofertę 

hotelu w potrzeby rynku. Wyniki analiz 

jasno wskazały nam, że we Władysławowie 

brakuje hotelu dla wymagających klientów, 

oczekujących doskonałej lokalizacji i oferty, 

która pozwoli im realizować pasje.

W ofercie sprzedaży znajduje się ponad 

100 pokoi o zróżnicowanej wielkości, które 

będzie łączyć jedna cecha. Ich wyposażenie 

ma spełniać oczekiwania najbardziej wy-

rafinowanych klientów. Łukasz Koziana, 

projektant, mówi: – Przestrzeń kolejnych 

wnętrz płynnie się ze sobą łączy, zarów-

no funkcjonalnie jak i stylistycznie, co 

w połączeniu z dużą różnorodnością mebli 

i innych elementów wyposażenia daje 

poczucie swobody i komfortu. Chcieliśmy, 

by przyroda i jej interpretacja we wnę-

trzach stanowiły spójną całość, przenosząc 

jednocześnie nieformalny, swobodny 

charakter nadmorskiej okolicy do środka 

tego wyjątkowego obiektu.

Spore zainteresowanie budzi przygoto-

wywana oferta sprzedaży apartamentów 

na najwyższych kondygnacjach hotelu z ob-

szernymi tarasami i pięknym widokiem na 

morze. Będą oferowane w formie Exclusive 

Serviced Apartments – osobnej strefy hote-

lu, dostępnej tylko dla ich właścicieli, którzy 

z wszelkich usług hotelu wraz z konsjerżem 

będą mogli korzystać 24 godziny na dobę 

i 365 dni w roku.

Dla inwestorów, poza sprawdzonym 

partnerem biznesowym, ważny jest 

również plan operacyjny hotelu, który 

będzie podstawą do założeń o potencjalnym 

sukcesie komercyjnym hotelu. Plany spółki 

wskazują, że Gwiazda Morza odpowie 

na zupełnie naturalne zapotrzebowanie 

rynku. Władysławowo od lat jest bowiem 

kurortem nr 1 pod względem frekwencji 

turystów. Przyczynia się do tego przede 

wszystkim idealna lokalizacja – miasto 

stanowi naturalną bramę polskiego wy-

brzeża zarówno od strony lądu, jak i morza, 

skąd blisko jest do największych atrakcji 

Pomorza: malowniczych plaż, nadmorskich 

tras rowerowych, przystani żeglarskich 

i szkółek windsurfingu. Hotel stawia na lu-

dzi aktywnych, dla których przygotowany 

zostanie komfortowy basen i centrum spa, 

centralnie położona i przeszklona ścianka 

wspinaczkowa, która pozwoli obserwować 

pasjonatów tego sportu na korytarzach 

wszystkich kondygnacji obiektu, a przede 

wszystkim starannie przemyślany program 

funkcjonalny. Dzięki ofercie dedykowanej 

pasjonatom sportu i okolicznej infrastruk-

turze rekreacyjnej będzie to więc miejsce, 

które przyciągnie klientów również poza 

okresem wakacyjnym. Latem ofertę hotelu 

uzupełni strefa aktywności w parku i na 

plaży, w której swoją siedzibę będą miały 

szkółki wind- i kitesurfingu. Znajdzie się 

tam również strefa chill-out i spa.

Hotel ma więc wszystkie atuty, żeby 

liczyć na sukces biznesowy: piękny projekt, 

doświadczonych inwestorów i dobry plan 

operacyjny oparty na analizie rynku. 

Smaczku dodaje jeszcze fakt, że położony 

będzie 120 metrów od otwartego morza. 

Ostatnie dwa lata pokazały również, że 

Polacy zmieniają swoje wakacyjne przy-

zwyczajenia. Sytuacja międzynarodowa 

powoduje, że takie tradycyjne destynacje 

wakacyjne jak Egipt czy Grecja powoli za-

mieniane są na kurorty nad polskim Bałty-

kiem. Od trzech lat wzrost zainteresowania 

wakacjami w Polsce oscyluje na poziomie 

15-20 procent. Jeżeli Władysławowo pójdzie 

za ciosem i postawi na dalszy rozwój 

Hallerowa jako swojej strefy prestiżu, to 

w krótkim okresie ma szansę zagospodaro-

wać ten wzrost na swoim terenie. 



 IN ENGLISH

WŁADYSŁAWOWO BETS ON PRESTIGE

A LONG AWAITED CHANGE IN THE PO-
LITICAL APPROACH OF THE LEADERS OF 
WŁADYSŁAWOWO IS FINALLY TAKING 
PLACE. IN THE SEASIDE NEIGHBOURHOOD 
– HALLEROWO – IMPRESSIVE INVEST-
MENTS ARE BEING PREPARED, WHICH ARE 
TO TURN THIS AREA INTO A PRESTIGIOUS 
SPHERE OF THE CITY.

The potential of Polish seaside has been 

recognized for years, but it was not accom-

panied by a consistent development of infra-

structure. Fortunately, during the last few 

years, the city’s politicians have made a turn 

in the right direction. The city, in coopera-

tion with a private investor, led to remodel-

ling of parking spaces, plans of remodelling 

and expanding of the marina, remodelling 

and changing the surface of the road run-

ning alongside the beach and the realisation 

of a long awaited project – the construction 

of the “grey dune”, a promenade running 

down the seashore. Private investors have 

immediately taken up the glove and are 

already starting to invest on a world-wide 

scale. One of such investments is a hotel 

designed by the architectural studio Iliard 

from Cracow, which specializes in tourist 

industry. They are the ones who designed 

Radisson Blu in Cracow or Hotel Bristol in 

Rzeszów. Thanks to this project, there will 

be a four star hotel in Władysławowo that 

will live up to the standards of top resorts 

in world-renowned travel destinations. It 

seems that the city has a chance for invest-

ments that will greatly change its character.

The currently developed Sea Star Resort 

Sport&Spa will be a part of a modern project, 

which, apart from the hotel, includes two 

already working apartment buildings. The in-

vestment vision has been developed by three 

experienced real estate market specialists: 

Krzysztof Sobolewski, Zygmunt Skoczke and 

Ryszard Korczak, who already have suc-

cessful invested in numerous localizations, 

mostly in seaside resorts. Their partnership 

has already opened sales of hotel apartments 

through the condominium system, which for 

many years has been successful around the 

world, but is still relatively new in Poland. 

In said system individual investors buy an 

apartment and have the possibility of ben-

efiting from the functioning hotel’s income. 

Sea Star offers them a yearly seven percent 

net income for 15 years. A large trump for 

those interested is a highly experienced hotel 

operator, who has already proven his abilities 

in managing apartment complexes. The hotel 

guest does not feel the ownership structure 

in any way – he values highest quality ser-

vice that meets his needs, and this will cause 

no issues for the Sea Star. “The success of 

apartment sales to investors across the whole 

country has shown a great potential of this 

place. The partnership has been preparing 

its offer for two years before the start of 

sales. Apart from project works we used 

this time to prepare operation plans for the 

object, based on preferences of our guests 

who have already stayed in other objects 

belonging to our resort”, says Agnieszka 

Łuczak, hotel’s sales and marketing director. 

“We wanted to understand areas that will 

allow us to adapt the hotel’s offer in accord-

ance with the market’s needs. Results of our 

analysis have bluntly showed that there is 

a lack of hotels in Władysławowo, which 

would satisfy demanding clients who expect 

supreme localization and an offer that 

would allow them to fulfil their passions.”

In our sales offer we have over 100 

different-sized rooms, connected by one 

price. They are to be equipped to meet the 

requirements of most demanding clients. 

The designer, Łukasz Koziana, says: “The 

space of interiors is connecting flowingly, 

both functionally and stylistically, which, 

alongside a wide variety of furniture 

and other elements of equipment, gives 

the feeling of freedom and comfort. We 

wanted nature and its interpretation to 

form a whole, bringing the informal, loose 

atmosphere of the seaside areas inside.”

There is much interest surrounding the 

still prepared offer on sales of the top floor 

apartments, which have wide terraces 

with a beautiful view of the sea. They 

will be offered in the Exclusive Serviced 

Apartments form – a separate section 

of the hotel, available only to apartment 

owners 24/7 and 365 days a year, with 

a concierge always on post.

Apart from a trusted business partner, 

it is also important for the investor to have 

an operation plan of the hotel, which will 

be the base for estimation of potential 

commercial success of his investment. The 

partnership’s plans show that Sea Star 

will answer the very natural needs of the 

market. This is due to the fact that for years 

now Władysławowo is the no.1 resort when 

it comes to the frequency of tourist visits. 

This is partly due to great localization – the 

city is a natural gate to the Polish seaside, 

both from the sea as well as the land. It is in 

close proximity to the biggest attractions of 

Pomerania (Pomorze): picturesque beaches, 

seaside bicycle routes, marinas and wind-

surfing schools. The hotel aims to please 

active people, for whom there will be a com-

fortable swimming pool and spa centre, 

a centrally situated and glazed climbing wall 

that will be visible from the corridors on all 

levels of the hotel, and, most importantly, 

precisely planned functional programme. 

Thanks to an offer dedicated to amateurs of 

sports and local recreational infrastructure 

it will also be a place that will attract clients 

off season. During the summer the hotel’s 

offer will be complemented by an activity 

space on the beach and in the park, where 

there will be windsurfing and kitesurfing 

schools. This is also where a chill-out area 

and spa section will be situated.

Therefore, the hotel has all perspectives 

to bring a full business success: a beautiful 

project, experienced investors and a good 

operation plan based on market analysis. 

An added bonus is the fact that it will be 

situated only 120 m from open sea. The last 

two years have also shown that Poles are 

changing their holiday preferences. The 

international situation causes traditional 

summer destinations, such as Egypt or 

Greece, to be substituted with resorts on 

the Polish seaside. For the last three years 

interest in holidays in Poland has increased 

by around 15-20%. If Władysławowo keeps 

up the momentum and bets on develop-

ment of Hallerowo as its sphere of prestige, 

then in a short time it will have a chance to 

observe this growth on its own premises. 
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ZWIEDZANIE CZŁOWIEKA

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

FOT. DOROTA CZOCH
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MARTIN KUCKENBURG
„PIERWSZE SŁOWO”,

WYD. PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, 
WARSZAWA 2016.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga 

i Bogiem było Słowo.” – tak zaczyna swoją 

ewangelię Święty Jan, jednoznacznie dając 

do zrozumienia, że słowo stało u zarania 

wszechrzeczy. I to jako Bóg, czyli wielki 

kreator. Współgra to idealnie z początkiem 

Księgi Rodzaju, gdzie Bóg w sześć dni stwa-

rza świat. Jak go stwarza? Kielnią, młotkiem, 

heblem? Nie. Słowem. „Bóg rzekł: „Niech sta-

nie się światłość”. I stała się światłość”. I dalej 

było to samo – Słowo stwarzało sklepienie 

niebieskie, gwiazdy, wody, lądy, rośliny, 

zwierzęta, aż wreszcie Bóg rzekł: „Uczyńmy 

człowieka na nas obraz, podobnego nam”.

Martin Kuckenburg, niemiecki archeolog 

i historyk kultury, próbuje opisać podobny 

proces z jedną małą różnicą: to człowiek, 

wypowiadając słowa, stwarza siebie sam. 

Kiedy do tego doszło, że homo sapiens zaczął 

mówić? Czy poprzedzający go hominidzi 

potrafili porozumiewać się czymś w rodzaju 

prymitywnej pramowy? Czy istnieje gen 

mowy? Czy człowiek ma instynkt mowy? To 

wszystko w pierwszej części książki.

Równie ciekawa jest część druga doty-

cząca powstania pisma – sposobu komuni-

kacji jak na ludzkość bardzo świeżego, bo 

istniejącego od około 5 tys. lat. Jak wpłynę-

ło na rozwój cywilizacji? A może to rozwój 

cywilizacji wymusił powstanie pisma, bo 

w rozrastających się społecznościach nie 

wystarczyła komunikacja ustna? Gdzie 

powstało pismo? Czy egipskie hieroglify to 

najstarsze pismo świata? Niemiecki badacz 

zabiera nas w fascynującą podróż, w której 

zwiedzamy nie tyle miasta i kraje, ale 

rozciągniętego w czasie Człowieka: od tego, 

który onegdaj jako pierwszy wypowiedział 

logiczne zdanie aż do samego siebie. 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA
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“THE FIRST WORD”
BY MARTIN KUCKENBURG
PUBLISHED BY PAŃSTWOWY INSTYTUT 
WYDAWNICZY, WARSZAWA 2016.

“In the beginning was the Word, and the 

Word was with God, and the Word was 

God” – st. John begins his Gospel implying 

that the Word was at the dawn of the 

universe. As God, the great creator. It is 

perfectly in line with the beginning of 

the Genesis, where God creates the world 

within six days. How does he create it? 

With a trowel, a hammer, a plane? No. With 

the Word. “God said, Let there be light: and 

there was light.” And it went on – the Word 

created the firmament, the stars, the wa-

ters, the dry lands, the plants, the animals, 

and eventually, God said: “Let us make man 

in our image, after our likeness.”

Martin Kuckenburg, a German arche-

ologist and cultural historian, attempts to 

describe a similar process with one slight 

difference: it is the man who, by saying 

words, creates himself. When did homo sa-

piens start to talk? Could his predecessors, 

hominids, communicate by using a kind of 

primitive pre-speech? Does a speech gene 

exist? Does the man have a speech instinct? 

All that in the first part of the book.

The second part concerning the develop-

ment of writing is interesting as well – this 

form of communication is quite recent as 

it has existed for about 5 thousand years. 

How has it affected the development of 

civilisation? Perhaps the development of 

civilisation has influenced the development 

of writing because in advancing societies 

the oral communication was not enough? 

Where was writing developed? Are Egyp-

tian hieroglyphs the oldest type of writing 

in the world? The German explorer takes 

us on a fascinating journey, on which we 

explore, rather than cities and countires, 

the man over time: from the one who first 

said a logical sentence to ourselves. 
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RECIPE FOR A SUCCESSFUL JOURNEY

WE ARE SITTING COMFORTABLY AT THE 
AIRPORT OR ON A PLANE ON OUR WAY TO 
LONGED-FOR, DESERVED HOLIDAYS. HAVE 
WE DONE EVERYTHING TO GUARANTEE 
OURSELVES A SAFE HOLIDAY? ALTHOUGH WE 
CANNOT DECIDE ABOUT THE WEATHER, WE 
CAN DECIDE ABOUT THE INSURANCE TYPE.

WHY AND WHEN DO I NEED MEDICAL EXPENSES 
INSURANCE?
Medical expenses insurance is the most im-

portant type of insurance. Illness may befall 

also abroad where the costs of treatment or 

transport to Poland might greatly overcome 

our own financial possibilities. So the case of 

travel insurance seems to be something ob-

vious. Let’s check whether the sum insured 

(mostly medical expenses) in the organizer’s 

package are high enough in the country 

we are going to. Maybe there is a need for 

supplemental insurance in order to provide 

yourself with travel safety.

FOR WHOM?
For everyone who plan their travel long-

term and they expect full protection when 

realizing a trip. We should think about 

insurance while planning our travel. An 

unexpected situation which will cause us 

not to go may happen before we leave, and 

cancelling the journey may bring large costs.

It is good to provide yourself with the 

insurance cover when booking a trip, so it 

could come into force when we leave the 

agency. Cancellation cover or cancellation 

and/or interruption cover are the prod-

ucts which protect us from the moment 

of purchasing the insurance and paying 

a premium in case of fortuitous events. As 

the purpose of a cancellation you can state, 

for example, a sudden illness certified with 

a medical certificate on travel contraindi-

cations without hospitalization required. 

Other fortuitous events which may occur 

between buying the insurance and realizing 

the travel are also accepted. A risk group 

consists also of family members or their 

guardians who do not take part in a trip, 

including in-laws, grandchildren, unmar-

ried partners or siblings and others. The 

next advantage is a possibility to cancel the 

insurance before the trip if the organizer 

cancels it and if the Customer changes the 

destination and a new insurance will be 

arranged for it. 

SIEDZIMY JUŻ WYGODNIE NA LOTNISKU ALBO W SAMOLOCIE, W DRODZE NA 
UPRAGNIONE I ZASŁUŻONE WAKACJE. CZY ZROBILIŚMY WSZYSTKO, ABY 
ZAGWARANTOWAĆ SOBIE BEZPIECZNY URLOP? O ILE NA IDEALNĄ POGODĘ NIE 
MAMY WPŁYWU, TO NA RODZAJ UBEZPIECZENIE OWSZEM.

  TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

DLACZEGO I KIEDY POTRZEBUJĘ UBEZPIECZE-
NIA KOSZTÓW LECZENIA? 
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważ-

niejszym rodzajem ubezpieczenia. Choroba 

może przytrafić się również za granicą, 

gdzie koszty leczenia czy samego transportu 

do Polski mogą zdecydowanie przekroczyć 

nasze własne możliwości finansowe. Zatem 

kwestia ubezpieczenia podróży wydaje 

się czymś oczywistym. Sprawdźmy zatem, 

czy sumy ubezpieczeniowe (głównie KL) 

w pakiecie organizatora są wystarczająco 

wysokie w kraju, do którego wyjeżdżamy. 

Być może istnieje konieczność doubezpie-

czenia, tak aby zapewnić sobie poczucie 

bezpieczeństwa w trakcie podróży.

DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy planują swoją podróż 

długoterminowo oraz oczekują pełnej ochro-

ny w trakcie realizacji wyjazdu. Już w trakcie 

planowania swojej podróży powinniśmy 

pomyśleć o ubezpieczeniu. Jeszcze przed 

wyjazdem może zdarzyć się nieprzewidziana 

sytuacja, która uniemożliwi wyjazd, a z tytu-

łu odwołania podróży powstaną spore koszty.

Już przy rezerwacji wycieczki warto 

zagwarantować sobie ochronę ubezpiecze-

niową, tak aby mogła ona zadziałać tuż po 

naszym wyjściu z biura. Takim produktem 

jest ubezpieczenie odwołania lub/i od-

wołania i przerwania podróży, które 

chroni nas już od momentu zakupu polisy 

i opłacenia pełnej składki na okoliczność 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Wśród przyczyn rezygnacji wymienić 

można nagłe zachorowanie poświadczone 

zaświadczeniem lekarskim o przeciw-

wskazaniach do podróży, bez wymaganej 

hospitalizacji. Akceptowane są także inne 

zdarzenia losowe, które mogą się pojawić 

w czasie pomiędzy wykupieniem a reali-

zacją wyjazdu. Do osób ryzyka wliczają się 

również członkowie rodziny lub ich opie-

kunowie nieuczestniczący w wyjeździe, 

w tym teściowie, wnuki, konkubenci czy 

rodzeństwo i inni. Dodatkowym atutem 

jest możliwość anulacji polisy przed rozpo-

częciem wyjazdu, w przypadku odwołania 

podróży p rzez organizatora oraz jeżeli 

Klient zmieni cel podróży i dla nowej zo-

stanie zawarte nowe ubezpieczenie. 

PRZEPIS  
NA UDANĄ  
PODRÓŻ
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który rejestruje wszystko dookoła. I pi-

sząc „wszystko” mam na myśli naprawdę 

wszystko, bowiem w przeciwieństwie do 

aparatów i kamer kierunkowych kamery 

360 stopni nie trzeba nacelowywać na 

konkretny punkt. Jej jest wszystko jedno, 

bo nagrywa, właśnie – wszystko. 

Później to do ciebie należy decyzja, co 

z tego nagrania chcesz oglądać. Wystarczy, 

że założysz okulary Samsung VR. Możesz 

się obracać w dowolnym kierunku, podą-

żając za fragmentem, który cię właśnie 

w tej chwili zaintrygował najbardziej. Po 

prostu po raz kolejny znajdujesz się w tym 

miejscu i w tym czasie.

Albo jeszcze lepiej – wyobraź sobie mecz 

piłkarski dziecięcej drużyny, w której 

KIEDY W KOŃCU WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE JUŻ JAKO TAKO NADĄŻYŁEM ZA 
TECHNOLOGIĄ, SAMSUNG UŚWIADOMIŁ MI, ŻE ZNÓW MUSZĘ NADROBIĆ.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Podczas ostatniego urlopowego 

wyjazdu, poza zwykłymi zdjęciami 

smartfonem, robiłem też zdjęcia 360 

stopni. Tym samym smartfonem 

zresztą. Żeby w pełni się nimi nacieszyć, 

wystarczy posiadać okulary wirtualnej 

rzeczywistości, np. Samsung Gear VR. 

Wydawało mi się, że to może być już 

bardzo blisko ostateczności zachowywa-

nia cyfrowych pamiątek z wakacji. Ale nie, 

ponieważ Samsung poszedł o krok dalej.

Wkrótce w sklepach pojawi się Samsung 

Gear 360. Ta kulka to nic innego jak kame-

ra, która rejestruje obraz i dźwięk w 360 

stopniach, czyli dookoła siebie. I to już jest 

chyba wszystko, czego potrzebuję. Wy-

obraźcie sobie bowiem fantastyczną trasę 

samochodową lub rowerową. Piękna po-

goda, fantastyczne widoki i wy za kółkiem 

lub na siodełku. A razem z wami Gear 360, 

WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ
POD STRZECHĄ
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gra twój syn. Wystarczy, że zamontujesz 

kamerę nad boiskiem i już możesz po 

godzinach analizować dokładnie wszystko, 

co działo się na murawie. Możesz podążać 

za piłką po prostu odwracając głowę lub 

oglądać siebie na trybunach. Możesz oglą-

dać wszystko dookoła (w sumie nie tylko 

ty, bo co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić 

transmisję przez internet?).

Samsung Gear 360 i Samsung VR 

tworzą duet, którego zadaniem było 

przenoszenie widza w czasie i przestrzeni 

i zapewnienie mu nie tylko wrażeń, ale 

pogłębienie ich poprzez danie mu wraże-

nia uczestnictwa w danym wydarzeniu. 

Jeszcze żadna forma przekazu informa-

cji nie angażowała zmysłów odbiorcy 

w takim stopniu. Jego wzrok i słuch nie 

muszą już skupiać się na danym punkcie 

(na przykład na telewizorze czy monitorze 

komputera), żeby odebrać komunikat. One 

znajdują się już wewnątrz wydarzeń.

Z możliwości, jakie daje wirtualna rze-

czywistość, powoli korzystają biznes i me-

dia (przykładem tego może być znakomity 

dokument VR „The Displaced”, nakręcony 

przez New York Times, traktujący o losach 

trójki dzieci wysiedlonych ze swoich do-

mów w regionach ogarniętych działaniami 

wojennymi). Czas jednak, żeby VR wkro-

czyło jednak także pod strzechy. 

 IN ENGLISH

VIRTUAL REALITY TO GAIN GROUND 

WHEN I THOUGHT THAT I FINALLY MANAGED 
TO KEEP UP WITH THE LATEST TECHNOLOGY, 
SAMSUNG MADE ME REALISE THAT I HAVE TO 
CATCH UP ON IT AGAIN. 
During the last holiday, besides ordinary 

photos taken with a smartphone, I also 

took some 360-degrees ones. With the 

same smartphone, by the way. To fully 

enjoy them, you need a pair of virtual 

reality glasses, e.g. Samsung Gear VR. It 

seemed to me that it was very close to the 

eventual way of keeping digital holiday 

memories. Not really – Samsung went 

one step further.

Soon, Samsung Gear 360 is to be 

launched. It is a camera which captures 

the image and sound in 360 degrees, i.e. 

around itself. And it is probably everything 

I need. Imagine a fantastic car or cycling 

route. Lovely weather, magnificent views, 

and you – driving or cycling. Together 

with Gear 360 which captures everything 

around you. And by “everything” I really 

mean everything – as opposed to tradition-

al cameras and camcorders, with 360-de-

grees cameras you do not have to choose 

a particular focal point. It is not necessary 

as the camera captures, well – everything. 

And then, it is up to you to decide what 

you want to watch. It is enough to put on 

the Samsung VR glasses. You can turn 

around in all directions, following the 

scene that grabbed your attention at the 

moment. You are simply at the same place 

and time once again.

Or even better – imagine a football 

match of your son’s football team. The only 

thing to do is to set the camera over the 

pitch, and after the match, you can analyse 

in detail everything that went on. You can 

follow the ball by turning your head or 

watch yourself in the stand. You can watch 

everything around you (well, actually, not 

only you – why not to webcast it?). 

Samsung Gear 360 and Samsung VR join 

forces to allow users to travel in time and 

space and give them not only an enjoyable 

but also a first-hand experience, letting them 

participate in a particular event. So far, no 

device conveying information has involved 

the senses of the user to such an extent. The 

sight and the hearing do not have to focus 

on a particular point (for example, a TV or 

computer screen) to receive a message. The 

senses are engaged inside the event. 

Business and media start to take 

advantage of opportunities offered by the 

virtual reality (for example, an excellent 

VR documentary “The Displaced” shot by 

New York Times, telling a story of three 

children displaced from their homes in 

war-torn regions). It’s high time the VR 

gained ground. 

SAMSUNG GEAR 360 I SAMSUNG VR TWORZĄ DUET, KTÓREGO 
ZADANIEM BYŁO PRZENOSZENIE WIDZA W CZASIE I PRZESTRZENI...



ECH, GDYBY TAK MOŻNA BYŁO ODWRÓCIĆ CZAS. ZNOWU BYĆ MŁODYM, ALE 
PAMIĘTAĆ WSZYSTKO. MOŻNA BYŁOBY WTEDY NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW... UMÓWIĆ 
SIĘ Z TĄ, CO TRZEBA, CV ZŁOŻYĆ SZYBCIEJ NIŻ STEFAN, DO WYBORÓW IŚĆ NA TYCH 
CO TRZEBA, KOCHAĆ I NIE ZDRADZAĆ. ALBO GDYBY TAK MOŻNA BYŁO ODWRÓCIĆ TO, 
CO ZNISZCZYLIŚMY W ŻYCIU, CZY TO PRZEZ NIEUWAGĘ, CZY TO Z BRAKU WIEDZY. 
GDYBY TAK MOŻNA BYŁO WSZYSTKO MIEĆ OD NOWA. TAK JAK SAMSUNGA.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE  

W GODZINĘ ZNÓW NOWY
Nie da się w życiu naprawić tego, co minęło. 

Ale smartfon Samsunga, na którym usiadła 

teściowa albo pies porwał go i utopił w ka-

nałku na Kępie Potockiej można mieć od 

nowa. SPB Services, która specjalizuje się 

właśnie w przywracaniu życia smartfonom 

i nie tylko, otworzyła w Polsce najbardziej 

nowoczesną ze swoich europejskich placó-

wek. Naprawią telefon albo komputer. Ten 

pierwszy w godzinę. Takie mają standardy. 

W tym czasie masz do wyboru: możesz 

oddać się podróży w świat wirtualnej rzeczy-

wistości (całkowicie bezpiecznie, bo kapsuła, 

w której siedzisz, przetrzyma każdą z twoich 

fantazji, nawet jeśli zechcesz przeżyć apo-

kalipsę, kontratak imperium albo przejechać 

odcinek specjalny z Adamem Małyszem). 

Możesz też podziwiać otoczenie. Samsung 

Premium Services Plaza, której operatorem 

jest SPB Services, mieści się przecież w nowej 

siedzibie Samsung Polska – właściwie, można 

powiedzieć – w zamczysku, bo Warsaw Spire, 

najwyższy warszawski budynek i jeden 

z najwyższych wieżowców kontynentu to 

prawdziwa cyfrowa twierdza. Najbardziej 

ekologiczny. Najbardziej nowoczesny. No 

i, odpukać, może okazać się najbardziej po-

trzebny tym, którzy, dajmy na to, usiądą albo 

utopią swojego smartfona.

DLACZEGO TELEFONY SIĘ PSUJĄ? PRZY TAKIM 
REŻIMIE TECHNOLOGICZNYM TO PRAKTYCZNIE 
NIE POWINNO MIEĆ MIEJSCA.
Mateusz Steciński, członek zarządu SPB 

Services Polska: Awarie zasadniczo można 

podzielić na dwie grupy. Na te mechaniczne, 

czyli na przykład stłuczenia szybek ekranu 

czy uszkodzenia wejścia słuchawek albo ła-

dowania, i software’owe, spowodowane przez 

niewyłączenie aplikacji czy też instalację 

nieautoryzowanych aplikacji niewiadomego 

pochodzenia. Jednak w naszej codzien-

nej pracy najczęściej mamy do czynienia 

z uszkodzeniami mechanicznymi. Dlaczego? 
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Bo zapominamy, że smartfon z technicznego 

punktu widzenia jest komputerem, a trak-

tujemy go jak telefon. Więc zdarza się, że na 

przykład na nim usiądziemy. Na pierwszy 

rzut oka nie widać zmian, ale na głównej 

płycie może coś się uszkodzić, pęknąć, itp. 

Sporo problemów sprawia to, że cały czas wy-

ciągamy i wkładamy słuchawki. Duża część 

uszkodzeń to kwestia użytkowania.

NO TAK. ZUŻYCIE OPON W SAMOCHODZIE 
PRZYJMUJEMY JAKO RZECZ ZUPEŁNIE NOR-
MALNĄ. NATOMIAST O TELEFONACH MYŚLIMY, 
ŻE SĄ WIECZNE. A JEŚLI COŚ SIĘ ZEPSUJE...
M.S.: ...Wpadamy w panikę. To jest okno 

na świat. Kiedyś był telewizor, dziś nie 

jesteśmy się w stanie obejść bez maila albo 

Facebooka. Rozumiemy to, dlatego chcemy 

i potrafimy naprawić smartfon w 60 minut.

ALE JAK COŚ SIĘ ZEPSUJE W WIRTUALNEJ 
RZECZYWISTOŚCI, TO TEŻ MOŻNA PRZYJŚĆ DO 
WAS, ŻEBYŚCIE TO NAPRAWILI?
M.S.: Na razie jeszcze nie. To technologia 

przyszłości. Na dzień dzisiejszy rynek ten 

dopiero raczkuje.

ALE BĘDZIECIE NAD TYM PRACOWAĆ?
M.S.: Oczywiście. W przypadku VR (ang. 

virtual reality), tak jak w przypadku każdej 
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innej technologii, będą pojawiać się błędy 

w oprogramowaniu i awarie mechaniczne. 

I będziemy się z nimi mierzyć. W końcu 

SPB zajmuje się szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem klienta. Tworzymy różne 

typy ubezpieczeń. Możesz się ubezpieczyć 

od nieudanych zakupów albo złamanych 

obcasów. Dlatego naprawiamy sprzęt. 

W Polsce – właśnie Samsunga.

PRESTIŻOWY KLIENT, PRESTIŻOWA LOKALIZA-
CJA, OD RAZU MYŚLELIŚCIE, ŻEBY BYĆ TUTAJ 
W WARSAW SPIRE?
M.S.: Taki był plan Samsunga. To on wybrał 

lokalizację. Naszą rolą było wymyślenie 

konceptu i urządzenie tego miejsca – 

Joanna Tatarczuk odpowiada za promocję 

Samsung Premium Service Plaza.

Joanna Tatarczuk.: Na początku myśleliśmy 

o około 280 m2 powierzchni, a skończyło się 

na… 500 m2. Prestiż marki i sama lokali-

zacja zobowiązują. Stworzyliśmy miejsce, 

które łączy nowoczesny serwis ze światem 

nowoczesnych technologii. Chcemy, żeby 

klienci naprawdę pożytecznie spędzali 

czas, kiedy naprawiane są ich urządzenia. 

Jestem w stanie sobie wyobrazić spotka-

nia różnego rodzaju ekspertów, blogerów, 

dziennikarzy, którzy dyskutują o wykorzy-

staniu innowacyjnych technologii. W for-

mule przypominającej popularne Drugie 

SPB SERVICES, KTÓRA SPECJALIZUJE SIĘ WŁAŚNIE 
W PRZYWRACANIU ŻYCIA SMARTFONOM I NIE TYLKO, 
OTWORZYŁA W POLSCE NAJBARDZIEJ NOWOCZESNĄ 
ZE SWOICH EUROPEJSKICH PLACÓWEK.
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Śniadanie Mistrzów. Ze streamingiem 

wideo. Pomimo tego, że miejsce ruszyło 

niedawno, za nami już pierwsze szkolenia 

i konferencje. Punkt w Warsaw Spire to 

też showroom. Można zobaczyć, dotknąć 

i nauczyć się obsługi najnowszych i naj-

bardziej zaawansowanych technologicznie 

produktów Samsung. Ważną kwestią poza 

serwisową jest możliwość personalizacji 

smartfona albo etui. Wystarczy przyjść 

z przygotowaną grafiką albo zdjęciem, a my 

wygrawerujemy ją na urządzeniu. Miejsce 

jest również przyjazne osobom posługują-

cym się językiem migowym. Wykorzystu-

jemy konsultantów z aplikacji Migam.

KONSULTANT TO ŻYWY CZŁOWIEK, CZY…?
J.T.: Jak najbardziej. To jest projekt Samsun-

ga. Konsultant za pomocą wideo tłumaczy 

na migowy. Co najważniejsze, w czasie rze-

czywistym. Zresztą całe miejsce zaplano-

waliśmy tak, żeby było przyjazne osobom 

z różnymi niepełnosprawnościami.

WIDZIAŁEM, ŻE ROWERY SĄ U WAS DO WY-
POŻYCZENIA NA MIEJSCU. ZA OKNEM. WIĘC 
JESTEŚCIE BARDZO EKOLOGICZNI I WSZYSCY 
JESTEŚCIE WEGETARIANAMI.
J.T.: Tak. Bez wątpienia. To, co tutaj robimy 

z serwisowego punktu widzenia, te rozwią-

zania można zobaczyć w innych placów-

kach. Dla nas kluczowy, poza samym ser-

wisem, jest standard obsługi i zbudowanie 

relacji z klientem. Przez to miejsce chcemy 

pokazywać i promować świat nowocze-

snych technologii. A serwis? W praktyce im 

mniej usterek, tym lepiej.

ZAWIESILIŚCIE POPRZECZKĘ BARDZO WYSOKO. 
NAPRAWA W GODZINĘ TO POWAŻNE WYZWANIE.
M.S.: Trochę jak Formuła 1. Ale dla współ-

czesnego człowieka rozstanie z telefonem 

jest trudne do wyobrażenia.

MOŻE WIĘC POWINNIŚCIE ZATRUDNIĆ 
TERAPEUTĘ?
M.S.: Niewykluczone. Ale na razie pomagamy 

tak, że naprawa trwa godzinę. A samo miej-

sce jest pomyślane w taki sposób, żeby klient 

zapomniał, że jego telefon właśnie przechodzi 

mniej lub bardziej skomplikowany zabieg. Po 

pierwszym miesiącu wiemy, że dla wielu 60 

minut – ile trwa naprawa – to za krótko na 

spróbowanie wszystkiego, co oferuje showro-

om. I właśnie o taki efekt nam chodziło. 

 IN ENGLISH

TIME MACHINE

IF ONLY YOU COULD TURN BACK TIME. BE 
YOUNG AGAIN BUT REMEMBER EVERYTHING. 
YOU COULD AVOID MAKING MISTAKES… ASK 
THAT ONE GIRL OUT ON A DATE, APPLY FOR 
THAT JOB BEFORE STEPHEN, VOTE FOR 
THOSE, WHO YOU SHOULD HAVE VOTED FOR, 
LOVE AND NOT CHEAT. OR IF WE COULD TURN 
OVER WHAT WE HAVE RUINED IN LIFE; BE IT BY 
ACCIDENT OR BECAUSE OF LACK OF KNOWL-
EDGE. IF ONLY YOU COULD HAVE A NEW START. 
LIKE YOU CAN HAVE A NEW SAMSUNG.

NEW WITHIN AN HOUR
In life, you cannot fix what is already bro-

ken. But you can save the phone on which 

your mother-in-law has sat or your dog 

hijacked and drowned in a stream on Kępa 

Potocka. SPB Services, specializing in giving 

DLA NAS KLUCZOWY, POZA SAMYM SERWISEM, JEST STANDARD 
OBSŁUGI I ZBUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM.
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new life to mobiles (and not just them) has 

opened its newest, most modern Europe-

an base right here in Poland. They will 

fix your phone or computer. The first one 

within an hour. These are their standards. 

During this time you have a choice: you can 

set off on an adventure in virtual reality 

(perfectly safe, since the capsule in which 

you are seating will uphold your every fan-

tasy; even if it is the apocalypse, imperial 

attack or a ride down the special section 

with Adam Małysz), or you can admire 

your surroundings. Samsung Premium 

Services Plaza, operated by SPB Services 

is situated in the new headquarters of 

Samsung Poland or you can say: in a castle, 

since Warsaw Spire, the tallest building in 

Warsaw and one of the tallest skyscrapers 

on the continent is a real technological 

fortress. Most ecologic. Most modern. And, 

hopefully, it will be very useful to those 

who happen to sit on their mobile or man-

age to drown their smartphone.

WHY DO PHONES BREAK? WITH SUCH TECHNO-
LOGICAL REGIME THIS SHOULD NOT HAPPEN.
Mateusz Steciński, Member of the Board of 

SPB Services Polska: Generally we can put 

reasons for damage into two groups. One is 

mechanical, such as breakage of monitor’s 

glass-shields or the headphones’ or charg-

er’s plug-in. The others are software issues, 

caused by a working application or by 

installing an unauthorized application from 

an unknown source. But in our everyday 

work we usually deal with mechanical 

damage. Why? Because we forget that from 

a technical point of view a smartphone 

is actually a computer and we treat it as 

if it was a phone. And so it happens that 

we accidently sit on it. At first glance you 

might not be able to see anything, but you 

could have caused damage to the main 

disk. Many problems arise from constant 

plugging in and unplugging of headphones. 

Many issues are caused simply by usage.

MAKES SENSE. WE SEE CAR TIRE WEAR AS 
SOMETHING ABSOLUTELY NORMAL, WHEREAS 
WHEN IT COMES TO PHONES, WE THINK THAT 
THEY ARE EVERLASTING. AND WHEN SOME-
THING BREAKS…
M.S.: ...We panic. This is our window to the 

world. This used to be television’s function, 

but now we are unable to get by without 

e-mail or Facebook. We understand this, 

which is why we can and want to fix 

a smartphone in 60 minutes.

AND IF SOMETHING BREAKS IN THIS VIRTUAL 
REALITY, WE CAN ALSO COME TO YOU TO FIX IT?
M.S.: No, not yet. This is technology of the 

future. But these days this market is still 

undeveloped.

BUT YOU ARE WORKING ON IT?
M.S.: Of course. In the case of virtual reality, 

like with any other form of technology, we 

will get issues with software and mechani-

cal problems. And we will have to face them. 

After all, SPB is dealing with a wide range 

of customer safety issues. We come up with 

different types of insurances. You can have 

insurance in case of unsuccessful shopping 

trip or stiletto breakage. This is why we fix 

equipment. In Poland – Samsung.

PRESTIGIOUS CLIENTELE, PRESTIGIOUS LO-
CALISATION… HAVE YOU ALWAYS PLANNED ON 
BEING HERE IN WARSAW SPIRE?
M.S.: This was Samsung’s plan. They chose 

the localisation. We had to come up with 

a concept and organise the place – Joanna 

Tatarczuk is responsible for the promotion 

of Samsung Premium Service Plaza.

Joanna Tatarczuk: At first we were thinking 

about 280 m2 of space, but we ended up with… 

500 m2. The brands’ name and localisation 

in itself are committing. We invented a place 

that connects modern service with modern 

technologies. We want our clients to prof-

itably spend their time, while we are fixing 

their devices. I can imagine meetings with 

many different experts, bloggers, journalists, 

who are discussing innovative technology 

uses. In a form similar to the popular Drugie 

Śniadanie Mistrzów (TN: a Polish TV show, in 

which famous people discuss cultural events). 

With video streaming. Even though we have 

just opened, we already held first trainings 

and conferences. Our space in Warsaw Spire 

is also a showroom. You can see, touch and 

learn how to use Samsung’s newest and most 

technologically advanced products. Apart 

from servicing, a very important matter is 

the possibility of personalization of your 

smartphone or etui. You can simply bring in 

your chosen graphic or photograph and we 

will generate it onto your device. We can also 

accommodate people communicating through 

sign language with the help of the consultants 

from Migam application.

THESE CONSULTANTS ARE REAL  
PEOPLE OR…?
J.T.: Of course. This is Samsung’s pro-

ject. A consultant is translating to sign 

language with the help of video recording. 

Most importantly, this is done in real time. 

Generally the whole place is planned in 

a way that it can accommodate people 

with all different sorts of disabilities.

I HAVE SEEN THAT THERE ARE BIKES FOR RENT 
RIGHT HERE, OUTSIDE YOUR WINDOWS. SO 
YOU ARE VERY ECOLOGICAL AND YOU ARE ALL 
VEGETARIANS.
J.T.: Yes, without a doubt. What we do here 

from the point of servicing is what you 

can also see in different places. But the 

main thing for us, apart from the service, 

is the level of customer assistance and 

building relationships with our clients. 

Through this place we want to show and 

promote the world of modern technology. 

And servicing? The truth is that the less 

issues the better.

YOU HAVE SET THE BAR VERY HIGH. SOLVING 
AN ISSUE IN JUST AN HOUR MUST BE A BIG 
CHALLENGE.
M.S.: A bit like in Formula 1. But for a mod-

ern person, separation from his phone is 

hardly imaginable.

MAYBE YOU SHOULD HIRE A THERAPIST?
M.S.: Possibly. But for now our way of 

helping is through repairs within an 

hour. And the place itself is designed in 

such a way as to make the client forget 

that his phone is currently undergoing 

a more or less complicated procedure. 

After the first month we already know 

that 60 minutes – reparation time – is 

not enough to see everything we offer 

in our showroom. And this is what we 

wanted to achieve. 
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ANTHONY ROBBINS POWIEDZIAŁ KIEDYŚ, ŻE KAŻDE WIELKIE OSIĄGNIĘCIE 
ZACZYNA SIĘ OD DECYZJI, BY SPRÓBOWAĆ. CZĘSTO WIDZIMY SAM SZCZYT 
ZAPOMINAJĄC, ŻE GDZIEŚ TAM JEST DROGA, KTÓRA DO NIEGO WIEDZIE.  
BYŁ 1956 ROK, KIEDY WILHELM ANGER PODJĄŁ DECYZJĘ, ABY W NIĄ WYRUSZYĆ.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Nazwę dla swojej marki okularów za-

czerpnął z najdłuższego, najszybszego 

oraz najbardziej niebezpiecznego na 

świecie wyścigu Carrera Paname-

ricana. Wierzył, że do sukcesu prowadzi 

droga – długa, trudna i kręta. Postanowił ją 

jednak przebyć. Z biegiem lat Wilhelm Anger 

udoskonalał swój produkt. Miał być wyjątko-

wy pod każdym względem. Jednym z takich 

posunięć było zastosowanie innowacyjnego 

tworzywa do produkcji okularów, dzięki któ-

remu stały się one lżejsze o 20%. W przypad-

ku innych modeli był to materiał, który lepiej 

dopasowywał się do twarzy. Anger próbował, 

zmieniał, eksperymentował. Wiedział, że 

chce osiągnąć produkt wyjątkowy. To pra-

gnienie popchnęło go do współpracy z takimi 

gigantami, jak Porsche, czego owocem była 

kolekcja The Carrera Porsche Design Collec-

tion. Szczyt był coraz bliżej.

Wilhelm Anger poświęcił wiele lat, potu 

i sił, ale udowodnił, że warto podążać za 

swoimi marzeniami. I chociaż ich realizacja 

często bywa trudna, jest jednak możliwa. Bo 

najważniejsze to mieć odwagę, aby patrzeć 

w przyszłość i zawsze mieć swoje własne 

zdanie. Widzieć i sięgać po to, co chcemy 

osiągnąć. Płynąć zawsze pod prąd, nigdy 

z nurtem rzeki. To właśnie dla takich ludzi 

została stworzona kolekcja „The Maverick” 

(z ang. indywidualista, wolna dusza). Opraw-

ki tych okularów są delikatne i bardzo lek-

kie. Design nawiązuje do jednej z ikon marki 

Carrera z linii Original Boeing Carrera 

Collection. Sięgnęło już po nie wielu, sięgnął 

również Jared Leto – aktor, piosenkarz, 

producent, artysta. Leto to pierwszy w hi-

storii ambasador marki Carrera, ale przede 

wszystkim człowiek, który wiedział, jak 

pokierować swoim życiem, aby znaleźć się 

w wymarzonym miejscu. Co więcej; nie bał 

się wyruszyć w tę najtrudniejszą dla siebie 

podróż. Urodzony w 1971 roku, wychowany 

przez mamę oraz brata, nie miał łatwego 

startu. Pierwsze filmowe role były efektem 

uczestnictwa w niezliczonej ilości castingów. 

Trud jednak się opłacił, z czasem pojawiły 

się większe role w takich produkcjach, jak 

„Requiem dla snu” czy „Witaj w klubie”. Za 

kreację w ostatniej produkcji otrzymał dwie 

nominacje do Oscara. Młody artysta zdążył 

również wyprodukować własny film oraz 

założyć kapelę rockową 30 Second To Mars. 

Jego kariera to niezwykła opowieść o tym, 

jak realizować plan na życie bez względu 

na pojawiające się przeszkody. To jedna 

z najbardziej inspirujących osób w świecie 

show-biznesu. Carrera nie mogła wybrać dla 

siebie lepszej twarzy. Dla wszystkich, którzy 

mają w życiu cel, ale boją się go osiągnąć, 

artysta ma kilka zasad. Warto o nich pamię-

tać, bo to one pomogły mu dojść do miejsca, 

w którym obecnie się znajduje. W jednym 

z wywiadów podkreślił, że „to, co oddziela 

marzenia od rzeczywistości, to tylko ilość 

pracy, którą musisz wykonać”. Nie ma rze-

czy niemożliwych. Jeżeli jesteś pasjonatem 
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w tym, co robisz, to nic nie jest w stanie 

cię zatrzymać. Nigdy nie należy słuchać 

„małych ludzi”, którzy boja się spojrzeć 

w przyszłość. Jak każdego, tak i młodego 

artystę również czasami nachodziły wątpli-

wości. Dzięki odwadze szybko jednak stawał 

na nogi, aby maszerować dalej.

Mówi się, że sukces ma wielu ojców, zaś 

porażka jest sierotą. Jednak tak naprawdę 

wszystko zaczyna się w głowie. I tylko ci 

odważni, niezależni, o silnych charakte-

rach, są w stanie postawić pierwszy krok 

na drodze do marzeń, nawet jeżeli od same-

go początku jest mocno pod górkę. Kiedyś 

ktoś zechciał, aby ludzka stopa stanęła na 

Księżycu. Ktoś inny właśnie dla takich 

ludzi zapragnął robić okulary. A czego ty 

pragniesz? I co zrobisz, aby to osiągnąć? 

JARED LETO TO PIERWSZY W HISTORII AMBASADOR MARKI 
CARRERA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM CZŁOWIEK, KTÓRY 
WIEDZIAŁ, JAK POKIEROWAĆ SWOIM ŻYCIEM, ABY ZNALEŹĆ SIĘ 
W WYMARZONYM MIEJSCU.
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 IN ENGLISH

LIVE STRONGER

ANTHONY ROBBINS ONCE SAID THAT 
EVERY GREAT ACHIEVEMENT BEGINS 
WITH THE DECISION TO TRY. WE OFTEN 
SEE THE MOUNTAIN PEAK AND FORGET 
THAT SOMEWHERE OUT THERE IS A ROAD 
THAT LEADS TO IT. IN 1956 WILHELM ANGER 
DECIDED TO SET OFF AND FIND IT.

He took the name for his glasses’ brand 

from the longest, fastest and most dan-

gerous race in the world – the Carrera 

Panamericana. He believed that the road to 

success is long, difficult and winding. Nev-

ertheless, he decided to walk it. Throughout 

the years Wilhelm Anger was perfecting 

his product. It was to be special in all its de-

tails. One of his tricks was to use an inno-

vative material for his glasses, which made 

them 20% lighter. With different models 

he used materials that adapt to face shapes. 

Anger was trying, changing, experiment-

ing. He knew that he wanted to make an 

exquisite product. This desire pushed him 

to cooperation with such a giant as Porshe, 

which gave life to the Carrera Porsche De-

sign Collection. The peak got much closer.

Wihelm Anger sacrificed many years, 

much sweat and strength, but he proved 

that dreams are worth chasing. And even 

though making them come true can often 

be difficult, it is possible. Because the most 

important thing is to look forward and 

always speak your mind. See and reach 

for what we want to achieve. Always 

swim against and not with the current. It 

is for people like him, that the Maverick 

collection has been created. The rims 

are delicate, very light. The design is 

inspired by one of the icons of the Carrera 

brand, from the Original Boeing Carrera 

Collection. Many have already reached 

for them, including Jared Leto – an actor, 

singer, producer and artist. Leto is the first 

ever ambassador of the Carrera brand, 

but, more importantly, he is a person who 

knew how to lead his life to find himself in 

a chosen place. Furthermore, he was not 

afraid to set off on this, personally most 

difficult, journey. Born in 1971, raised by 

his mother and brother he did not have an 

easy start. His first roles in films were the 

effect of attending uncountable castings. 

His hard work has paid off and with time 

he was offered bigger roles in productions 

such as “Requiem for a Dream” and “Dallas 

Buyers Club”. For his creation in the latter 

he received two Oscar nominations. The 

young artist has also managed to produce 

his own film and start a rock band – 30 

Seconds to Mars. His career is a great 

exatmple of how to follow your path, 

without letting obstacles get in the way. 

He is one of the most inspiring people in 

show business. Carrera could not have 

chosen a better face for their brand. The 

artist has a few rules for anyone who has 

a goal but is scared of achieving it. It is 

good to remember them, for they are what 

helped him get to where he is now. In one 

of his interviews he said: “the only thing 

separating dreams from reality is the 

amount of work you have to put into their 

realization”. The sky is the limit. If you are 

passionate about what you are doing then 

nothing can stop you. You should never 

listen to “small people”, who are scared of 

looking into the future. Like anyone, the 

young artist also had his doubts every 

once in a while. But thanks to his bravery 

he always quickly got back on his feet and 

kept on pushing forward. 

It is said that success has many fathers, 

while defeat is an orphan. Realistically, 

though, everything starts in your head. 

And only the brave, independent people 

with strong characters are able to put the 

first step down on the road to success, even 

if, from the very start, it is uphill. At some 

point in history someone dreamt about 

human foot touching the moon. Someone 

else dreamt of making glasses for people 

like them. What about you? What are you 

dreaming about? And what are you doing 

to achieve these dreams? 

GUST TASTE

MÓWI SIĘ, ŻE SUKCES MA WIELU OJCÓW, ZAŚ PORAŻKA 
JEST SIEROTĄ. JEDNAK TAK NAPRAWDĘ WSZYSTKO 
ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE.

ZD
JĘ

CI
E:

 J
AR

ED
 L

ET
O 

W
 O

KU
LA

RA
CH

 K
OR

EK
CY

JN
YC

H 
M

AR
KI

 C
AR

RE
RA

 –
 M

OD
EL

 C
A 

66
60

.





SPRZĘT EQUIPMENT

58 

SYSTEM WINDOWS 10 DZIAŁA JUŻ NA PONAD 300 MLN URZĄDZEŃ NA CAŁYM 
ŚWIECIE. DZIĘKI TEMU, ŻE DOSTĘPNY JEST TAKŻE W WERSJI NA URZĄDZENIA 
MOBILNE, SZYBCIEJ UPORASZ SIĘ Z PRACĄ I WIĘCEJ CZASU ZOSTANIE CI NA 
PRZYJEMNOŚCI. POZNAJ ZALETY MOBILNEGO I SPÓJNEGO ŚRODOWISKA, 
DZIĘKI KTÓREMU CODZIENNE FUNKCJONOWANIE STANIE SIĘ ŁATWIEJSZE. 

 TEKST I ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Windows 10 to najbardziej stabilny 

i bezpieczny system operacyjny 

Microsoft, który łączy cenione 

przez użytkowników rozwiąza-

nia znane z poprzednich edycji. Co ważne, 

dostępny jest także w wersji mobilnej na 

smartfonach z logo Microsoft, m.in. Lumia 

550, Lumia 650 i Lumia 950 oraz Lumia 950 

XL. Wszystko to sprawia, że w „dziesiąt-

ce” czujemy się jak w domu. Na przykład 

dzięki interaktywnym kafelkom dyskret-

nie sprawdzisz nie tylko ile nowych maili 

spłynęło w ciągu trwającego spotkania, ale 

podejrzysz także ich nagłówki – wszystko 

to z poziomu ekranu głównego. 

OSIĄGAĆ WIĘCEJ 
Podczas podróży służbowej, czas oczekiwa-

nia na samolot możesz przeznaczyć na pra-

cę. Dzięki Office 365 na Windows 10 masz 

dostęp do swoich dokumentów i możesz je 

edytować w dowolnej chwili. W połącze-

niu z dobrze zaprojektowaną klawiaturą 

ekranową zarówno tworzenie, jak i edycja 

plików będą intuicyjne i przyjemne. Kiedy 

już dojedziesz do biura czy hotelu pracę na 

dokumentami możesz kontynuować na 

dużym ekranie. Modele Lumia 950 i Lumia 

950 XL oferują tryb Continuum. Po podłą-

czeniu stacji dokującej, monitora, klawiatury 

i myszki smartfon staje się mobilnym sta-

nowiskiem pracy, działającym pod w pełni 

funkcjonalnym systemem Windows 10 

Mobile. I co ważne – przez cały czas można 

odbierać połączenia i pisać sms’y. 

Warto podkreślić, że Windows 10 

to najbezpieczniejszy w całej historii 

„okienek” system operacyjny. Ochrona 

idzie w parze z wygodą i tak na przykład 

użytkownicy flagowych smartfonów 

Lumia 950 oraz Lumia 950 XL mogą 

logować się korzystając z funkcji Hello. 

Wystarczy spojrzeć na ekran urządzenia, 

a umieszczona nad nim specjalna kamera 

rozpozna tęczówkę oka użytkownika, aby 

system mógł go zalogować.
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NIE TYLKO W PRACY 
W podróży nie może zabraknąć aparatu lub 

kamery. Nie musisz zabierać ze sobą wielu 

urządzeń, ponieważ smartfony serii Lumia 

wykorzystują zaawansowaną  optykę 

i oferują kreatywne funkcje. I tak na przy-

kład Lumia 950, Lumia 950 XL i Lumia 650 

posiadają funkcję tzw. ruchomych obrazów, 

dzięki której uchwycisz atmosferę, jaka 

towarzyszy ujęciu – smartfon zapisze kilka 

klatek przed naciśnięciem spustu migawki. 

Dzięki funkcji zdjęć wzbogaconych popra-

wisz ujęcia wykorzystując tryb HDR. A jeśli 

chodzi o filmy to np. modele Lumia 950/950 

XL oferują nagrywanie w rozdzielczości 4K 

– lepiej już być nie może.  

To, co łączy najnowsze smartfony Micro-

soft serii Lumia to wydajny system Win-

dows 10 Mobile. Każdy znajdzie rozwiąza-

nie dopasowane do swoich potrzeb. Lumia 

550 to budżetowy smartfon dla osób, które 

chcą korzystać z zalet systemu Windows 10 

także na urządzeniu mobilnym, Lumia 650 

łączy piękny i dopracowany design z bogac-

twem możliwości, a modele Lumia 950 i Lu-

mia 950 XL to flagowe smartfony Microsoft, 

które oferują najlepszą specyfikację oraz 

szereg niepowtarzalnych rozwiązań, takich 

jak np. funkcja Hello, czyli odblokowanie 

jednym spojrzeniem, czy tryb Continuum, 

który umożliwia pracę jak na komputerze. 

Jeśli właśnie jesteś w drodze, sam 

zdecyduj czy podróż to dobry moment na 

pracę, czy może raczej chwila wytchnienia 

z ulubioną grą czy audiobookiem. Życzymy 

udanego wyjazdu.  

 IN ENGLISH

WINDOWS TO THE WORLD

WINDOWS 10 SOFTWARE IS ALREADY 
FUNCTIONING ON MORE THAN 300MLN 
DEVICES AROUND THE WORLD. THANKS TO 
THE FACT THAT IT IS ALSO AVAILABLE ON 
MOBILE DEVICES, YOU WILL BE ABLE TO GET 
THROUGH WORK QUICKER AND HAVE MORE 
TIME FOR LEISURE. DISCOVER THE BENEFITS 
OF A CONNECTED MOBILE ENVIRONMENT, 
WHICH WILL MAKE YOUR EVERYDAY LIFE 
MUCH EASIER.

Windows 10 is the most stable and safest 

Microsoft operation system, connecting 

solutions from previous editions, which 

were most valued by users. What is impor-

tant is that it is also available in a mobile ver-

sion on Microsoft smartphones, for example 

on: Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 and 

Lumia 950 XL. All this makes us feel at home 

in “the ten”. For example, thanks to interac-

tive tiles, you can discreetly check not only 

how many e-mails you have received while 

at a meeting, but also see their headings – all 

this from the level of the main screen.

ACHIEVE MORE
While on a business trip you can spend the 

wait time at an airport on work. Thanks to 

Office 365 on Windows 10 you can not only 

access your documents, but also edit them 

at any time. Through the well designed and 

intuitive screen keyboard both creation and 

edition of documents will be intuitive and 

pleasant. Once you reach the office or hotel 

room, you can continue working on your 

documents on your main screen. Models 

Lumia 950 and Lumia 950 XL both offer the 

Continuum mode. After connecting the 

display dock, monitor, keyboard and mouse; 

the smartphone becomes a mobile work 

station, working under the fully functional 

Windows 10 Mobile system. And, what is 

important, during the whole time you can 

take calls and write messages. 

It is worth emphasizing that Windows 10 

is the safest operation system in the whole 

history of Windows. What is important is that 

in this case safety goes along with comfort, and 

so, for example, users of the flag smartphones 

Lumia 950 and Lumia 950 XL can sign in using 

the Hello function. You can simply look at your 

device’s screen and a special built-in camera 

will recognize its user’s iris to sign him in.

NOT JUST AT WORK
On a journey you cannot find yourself with-

out a camera. You do not have to take many 

different devices with you, for smartphones 

from the Lumia series use highly advanced 

optics and are equipped with creative 

functions. And so, for example, Lumia 

950, Lumia 950 XL and Lumia 650 all have 

the option of “living images”, with which 

you will capture the atmosphere from the 

moment of taking a photo – your smart-

phone will save a few shots from before the 

snapshot. Using “reach capture” mode you 

have great post capture editing options, as 

for example adding more flash. And when 

it comes to films, models Lumia 950 and Lu-

mia 950 XL offer recording in 4K resolution 

– it does not get better than this.

What connects the newest Microsoft 

Lumia smartphones is the efficient Windows 

10 Mobile system. Lumia series is so versatile, 

that anyone can find a solution best fitting 

his needs. Lumia 550 is a budget smartphone 

for those, who want to have the benefits of 

Windows 10 system also on their mobile 

device, Lumia 650 connects beautiful and 

polished design with wide possibilities, and 

models Lumia 950 and Lumia 950 XL are flag 

Microsoft smartphones, which offer the best 

specification and a row of unlimited solutions, 

such as the Hello function - unlocking with 

one glance, or the Continuum mode, which 

allows working as on a computer.

If you are currently on a journey decide 

for yourself if the road is a good place for 

work, or maybe for catching a breath with 

your favourite game or an audiobook. We 

wish you a pleasant trip. 
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CZYM JEST WOLNOŚĆ? KAŻDY MA JEJ WŁASNĄ DEFINICJĘ. JEDNAK NIEZALEŻNIE 
OD TEGO, CZY MÓWIMY O SKOKU ZE SPADOCHRONEM, CZY WSPINACZCE NA MONT 
BLANC, KAŻDY MUSI JEJ W ŻYCIU ZASMAKOWAĆ. PORSCHE PRZYGOTOWAŁO 
SWOJĄ DEFINICJĘ. BO JAZDA BEZ DACHU TO COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ.  
TO DOŚWIADCZENIE, KTÓREGO SIĘ NIE ZAPOMINA.

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

Jeszcze do niedawna samochód z od-

krytym dachem na polskich drogach 

był widokiem równie egzotycznym, 

co biały jednorożec. Tłumaczyło się 

to pogodą, która w naszym kraju nie sprzy-

ja tego rodzaju przejażdżkom. Na szczęście 

nie udało się jej powstrzymać mentalnej 

zmiany, jaka zaszła u nas ostatnimi czasy. 

Dziś na widok samochodu ze złożonym 

dachem już mało kto wyciąga telefon aby 

zrobić zdjęcie, chociaż niektóre modele 

wciąż potrafią zaklinać rzeczywistość.

Mówisz „jeździłam Porsche” i słyszysz 

ciche westchnienie swoich słuchaczy. Nie 

jest to jednak oznaka znudzenia, a zazdro-

ści. Jeżeli twój rozmówca jej nie okazuje, 

to znak, że masz do czynienia z robotem 

kuchennym albo Eskimosem. A czy może 

być coś lepszego od przejażdżki Porsche? 

Tak, Porsche ze złożonym dachem. Słowem 

wprowadzenia: nigdy, ale to przenigdy 

MA JEDNO IMIĘ
WOLNOŚĆ



dziewczyna chętnie się przyłączy. Widok 

tych ostatnich za kierownicą nadal przyku-

wa uwagę przechodniów równie skutecznie, 

co David Beckham na przejściu dla pieszych. 

A jak taka przygoda wygląda w szczegółach? 

Kiedy już zatopisz się w czarnym wnętrzu, 

a sportowe fotele z czułością obejmą twoje 

SPRZĘT EQUIPMENT

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierowni-
cą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, a każdy z samo-
chodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

ciało, delikatnie kładziesz palec na jednym 

z przycisków i stajesz się częścią magicznego 

pokazu. Dach usuwa się cicho i bezszelest-

nie. W momencie, kiedy promienie słońca 

rozlewają się po twojej twarzy, wiesz już, 

że chcesz doświadczać  tego każdego dnia, 

a nie tylko od święta. Siła rażenia tej chwili 

jest wielka. Do tego stopnia, że przypadkowa 

przejażdżka już nigdy nie zaspokoi apetytu 

na jazdę z wiatrem we włosach. Bo zechcesz, 

aby na stałe zagościła w twoim codzien-

nym dniu niczym mycie zębów. I to jest ten 

moment, kiedy udajesz się do salonu. Reszta 

toczy się bardzo szybko. Podpis, kilka doku-

mentów i twoje życie już nigdy nie będzie 

takie, jak dotychczas. Dlaczego wybór pada 

na Porsche? Bo tylko ten silnik jest w stanie 

wydawać odgłos, który masz ochotę pusz-

czać swojemu dziecku do snu. Bulgot, o wiele 

lepiej słyszalny podczas jazdy ze złożonym 

dachem, hipnotyzuje. Po zajęciu miejsca 

w każdym innym samochodzie po prostu 

głuchniesz na pracę silnika. Ten w Porsche 

uwodzi, ale nie będzie się narzucał. Jeżeli 

zatem będziemy pedał gazu traktować sub-

telnie, dźwięk układu wydechowego usunie 

się w cień, aby do głosu doszedł tętniący 

życiem Sopot.

Praktyczność to punkt programu, o któ-

rym po prostu się nie dyskutuje. Wybiera-

jąc ten samochód nie zabierzemy ze sobą 

psa oraz dwójki dzieci. Ale też nie każdy 

taki pakiet posiada. Z przodu, pod maską, 

Porsche 718 Boxter skrywa bagażnik po-

jemny niczym koń trojański. Z tyłu zaś czai 

nie stawiajcie słowa „kabriolet” w jednym 

zdaniu obok „Porsche”. Testowany model 

718 Boxster to prawdziwy roadster ze skóry 

i blachy, a to oznacza, że ma składany dach, 

tylko dwa miejsca oraz napęd przenoszony 

na tylną oś. Jednym słowem, jest to zabawka 

dla dużych chłopców, chociaż i niejedna 
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się kolejny, równie pojemny, bo brezentowy 

dach, który po złożeniu praktycznie nie 

zabiera miejsca. Co za ulga, że wyjazd na 

urlop nie musi oznaczać rozstania z tym 

samochodem. Dwie osoby na weekendo-

wy wypad zabiorą ze sobą wszystko, co 

potrzebne i jeszcze więcej. A że są dwa 

fotele? Nie myśl o tym. Kupujesz samochód 

dla swojej przyjemności. Jeżeli zechcesz się 

nią podzielić z bliską ci osobą, miejsce obok 

w zupełności wystarczy. Bo 718 Boxster 

został powołany do życia tylko w jednym 

celu: jako definicja wolności. Zajmując 

miejsce za kierownicą nie zastanawiasz 

się, gdzie chcesz dojechać, bo jedyne, co cię 

interesuje, to aby droga nie miała końca, 

a słońce nigdy nie przestało świecić. Tocząc 

się leniwie przez nadmorskie kurorty 

nie myślisz, co będzie jutro, bo to nie ma 

najmniejszego znaczenia. Delektujesz się 

chwilą, bo to właśnie z nich składa się nasze 

życie. George Bernard Shaw powiedział 

kiedyś, że jedyny sposób, żeby uwolnić się 

od pokusy, to jej ulec. Spróbuj. Salon Por-

sche w Sopocie czeka właśnie na Ciebie. 

 IN ENGLISH

FREEDOM HAS ONE NAME ONLY

WHAT IS FREEDOM? EVERYONE HAS THEIR 
OWN DEFINITION. REGARDLESS IF WE ARE 
TALKING ABOUT PARACHUTING OR CLIMBING 
MONT BLANC, EVERYONE HAS TO TRY IT 
ONCE. PORSCHE HAS COME UP WITH ITS 
OWN DEFINITION. BECAUSE DRIVING A CAR 
WITHOUT A ROOF IS SOMETHING MORE THAN 
MAY SEEM ON A FIRST GLANCE. IT IS A DAY 
THAT IS UNFORGETTABLE.

Until recent a car with an open roof on 

Polish roads was something as strange 

as a white unicorn. It was explained by 

weather, which tends to be unforeseeable 

in our country. Luckily, it was incapable of 

stopping the mental change happening in 

recent years. Nowadays, upon seeing a car 

with an open roof, few people take out 

their phone to snap a photo, although some 

models still practically escape reality.

You say “I drove a Porshe” and hear a sigh 

coming from your listeners. Do not be 

fooled, for this is not a sign of boredom, but 

jealousy. If your listener is not expressing 

this feeling, then you are speaking with 

a coffee machine or an Eskimo. But can 

there be anything better than driving 

a Porsche? Yes, driving a Porsche with an 

open roof! A word of introduction: never 

ever put the words “cabriole” and “Porsche” 

in the same sentence. The tested model 

718 Boxster is a real roadster from leather 

and steel, which means that it has a fold-up 

roof, two seats and rear-wheel transmitted 

drive. Long story short – it is a big boys’ toy, 

but more than one girl would love to join 

in on the fun. Sight of the latter behind the 

ZAJMUJĄC MIEJSCE ZA KIEROWNICĄ NIE ZASTANAWIASZ 
SIĘ, GDZIE CHCESZ DOJECHAĆ, BO JEDYNE, CO CIĘ 
INTERESUJE, TO ABY DROGA NIE MIAŁA KOŃCA, A SŁOŃCE 
NIGDY NIE PRZESTAŁO ŚWIECIĆ.
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wheel still attract as many stares of pas-

sers-by’s, as would David Beckham crossing 

the road. Shall we focus on the details of 

such an adventure? Once you melt into the 

black insides and sport seats fondly hug 

your body, you will lightly touch a single 

button and become one with this magical 

experience. The roof opens softly and 

quietly. As soon as sun rays kiss your face, 

you know: you want to experience this 

every day, not only once in a while. The 

impression of this moment is everlasting. 

Up to a point when an accidental ride will 

never satisfy your hunger to feel the wind 

in your hair. Because you will realise, that 

you want this to be a part of your everyday 

routine, something as obvious as brushing 

your teeth. And this is the moment when 

you head to a dealer. The rest happens very 

quickly. A signature, a few sheets of paper 

and your life will never be the same. Why 

the only choice is Porsche? Only this engine 

can make a sound which you will want 

to play to your sleepy child. Its soft growl, 

much better heard with the roof down, is 

hypnotizing. After taking your place in any 

other car you grow deaf from the engines’ 

rumble. The one in Porsche is seducing but 

not imposing. Therefore, if you treat the gas 

pedal subtly, the sigh of exhaustion system 

will faint under the sound of Sopot’s life.

Practicality is a part of the programme 

that is not even up for discussion. Choosing 

this car you will not be able to take your 

dog and two children with you, but again, 

not everyone has such a set. In the front, 

under its hood, Porsche 718 Boxter holds 

a trunk as capacious as a Trojan horse. And 

in the back there is another one, almost as 

spacious, because the canvas roof takes up 

close to no space when folded. What a relief 

that going on holiday does not mean you 

have to leave this car behind. Two people 

setting off on a getaway will be able to take 

with them everything they need and more. 

And just two seats? This is not an issue. You 

are buying this car for your pleasure. If you 

want to share it with a loved one, the seat 

next to yours allows you to do just that. 

Because 718 Boxter came to life with only 

one aim: to define freedom. Sitting behind 

the wheel you do not think about your des-

tination, because your only wish is for the 

road to never end and the sun to never stop 

shining. Rolling down seaside resorts you 

do not worry about tomorrow, because it is 

irrelevant. You are enjoying the moment, 

since this is what life is about. George Ber-

nard Shaw once said that the only way of 

freeing yourself from temptation is giving 

into them. Porsche Dealership in Sopot is 

waiting for you. 
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ANOTHER SIDE OF  
ELEGANCE

PROJEKTANT DESIGNER: ANNA MŁYŃSKA / WWW.ANNAMLYNSKA.PL
FOTOGRAF PHOTOGRAPHY: SONIA ŚWIEŻAWSKA
MODELKA MODEL: JENNIFER DZIEŁO
WŁOSY HAIR: IWONA HEŁMECKA
WIZAŻ MAKE-UP: ALINA HABERSTOCK
MIEJSCE LOCATION: MOSZNA CASTLE
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INNY OBRAZ ELEGANCJI 
Kolekcja Anny Młyńskiej na sezon wiosna-lato 2016/17 za-

kłada zróżnicowanie. Każda suknia ma inny charakter, bo 

kobiety również mają różne oblicza. Inspiracją dla projek-

tantki była kobieta niezależna, drapieżna, a jednocześnie 

elegancka. I taka właśnie jest ta kolekcja. 

 IN ENGLISH

ANOTHER SIDE OF ELEGANCE
Anna Młyńska’s collection for the spring-summer season 

of 2016/17 assumes diversity. Each dress has a different 

character, because women have many faces as well. The 

designer’s inspiration was an independent woman – feisty 

yet elegant. And that’s what the collection is like. 
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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Certyfikat ten potwierdza spełnienie 

wymagań oraz zdolność zarzą-

dzającego lotniskiem do bezpiecz-

nego wykonywania działalności 

lotniczej. Tym samym Jasionka stała się 

trzecim w Polsce lotniskiem będącym 

w posiadaniu tego ważnego dokumentu.

Podkreślenia wymaga fakt, że wejście 

w życie przepisów unijnych z lutego 

2014 roku ustanawiających wymagania 

oraz procedury administracyjne dla 

lotnisk, wprowadziło nowy, jednolity 

w Unii Europejskiej system certyfikacji 

lotnisk. Przepisy te uwzględniają między 

innymi najnowsze standardy i najlepsze 

praktyki Organizacji Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a przy tym 

umożliwiają dostosowywanie zasobów, 

procedur i inwestycji w infrastrukturę do 

rzeczywistych potrzeb portu lotniczego, 

wynikających z wielkości ruchu lotnicze-

go i jego charakteru.

– Jestem niezwykle zadowolony, że Port 

Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” znalazł się 

w czołówce polskich lotnisk posiadających 

nowy unijny certyfikat – podkreślał Stani-

sław Nowak. 

Jak dodał, akt wręczenia dokumentu był 

zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy nad 

przygotowaniem się do nowych procedur 

i przepisów. – Z pewnością posiadanie tego 

certyfikatu zwiększa naszą wiarygodność 

dla linii lotniczych – powiedział szef rze-

szowskiego portu. 

 IN ENGLISH

THE RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT 
WITH THE EU CERTIFICATE!

ON 25 MAY 2016, IN THE HEADQUARTERS OF 
THE CIVIL AVIATION AUTHORITY IN WARSAW, 
THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT 
BOARD OF THE RZESZÓW-JASIONKA 
AIRPORT STANISŁAW NOWAK RECEIVED 
THE EUROPEAN CERTIFICATE OF A PUBLIC-
USE AIRPORT FROM THE HANDS OF PIOTR 
OŁOWSKI, THE PRESIDENT OF THE CIVIL 
AVIATION AUTHORITY. 

The certificate confirms the fulfillment of 

all requirements, as well as the capability of 

25 MAJA 2016 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU LOTNICTWA 
CYWILNEGO W WARSZAWIE PREZES ZARZĄDU PORTU 
LOTNICZEGO „RZESZÓW-JASIONKA” STANISŁAW NOWAK 
ODEBRAŁ Z RĄK PREZESA ULC PIOTRA OŁOWSKIEGO 
EUROPEJSKI CERTYFIKAT LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

the airport’s Management Board to run the 

aviation business in a safe manner. Thus, 

Jasionka became the third airport which 

can now boast this important document.

What needs to be stressed is that the 

implementation of the European Union’s 

regulations as of February 2014, esta-

blishing requirements and administrative 

procedures for airports, introduced a new, 

homogenous system of airport certification 

in the European Union. Those regulations 

encompass the newest standards and best 

practices of the International Civil Aviation 

Organization, and at the same time allow 

for the adjustment of sources, procedures 

and investments in infrastructure to the 

real needs of the airport, resulting from the 

volume of air traffic and its character.

„I am extremely pleased that the 

Rzeszów-Jasionka Airport has joined the 

group of Polish leading airports which 

can boast the new EU certificate,” stressed 

Stanisław Nowak. As he added, the act of 

awarding the document was the grand 

finale of many months of hard work to 

prepare the airport to the newest proce-

dures and regulations. “Without a doubt, 

having this certificate increases our credi-

bility for airlines,” said the President of the 

Rzeszów-Jasionka Airport. 

PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”  
Z UNIJNYM CERTYFIKATEM!
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CZARTERY Z LOTNISKA „RZESZÓW-JASIONKA” 

W SEZONIE LATO 2016

ALBANIA  

biuro podróży ITAKA

od 8 czerwca

dzień wylotu – środa

BUŁGARIA - BURGAS
biuro podróży Coral Travel, Wezyr Holidays, Tui, ITAKA

od 14 czerwca

dzień wylotu – wtorek

biuro podróży Sun Fun, Prima Holiday

od 24 czerwca

dzień wylotu – piątek

TURCJA - ANTALYA
biuro podróży Tui, Coral Travel, Wezyr Holidays

od 25 czerwca

dzień wylotu – sobota

GRECJA
KORFU
biuro podróży Exim Tours, Tui,  
Prima Holiday, Ecco Holiday
od 1 maja
dzień wylotu – niedziela
biuro podróży ITAKA

od 1 czerwca
dzień wylotu – środa

JUŻ DZIŚ SPRAWDŹ OFERTĘ PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW-JASIONKA” W SWOIM BIURZE PODRÓŻY!

HERAKLION
biuro podróży: ITAKA, 
Grecos Holiday
od 5 czerwca
dzień wylotu - niedziela 
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KIERUNEK: RIWIERA ALBAŃSKA
Albania słynie z pięknych plaż. Wśród 

nich jest iście karaibska, zaliczana do 20 

najpiękniejszych na całym świecie Ksamil. 

W pobliżu Dhermi znajduje się zaś Gjipe, 

znana z lazurowych wód, podwodnych 

jaskiń i skalistych wybrzeży. Na południu, 

nad Morzem Jońskim, niedaleko greckiej 

wyspy Korfu leży stolica riwiery – Saran-

da – piękny kurort z promenadą, licznymi 

restauracyjkami, barami i sklepami. Do 

zaoferowania głównie żwirowe plaże, ale 

znajdziemy tam też „Błękitne Oko” – jezioro 

z krystalicznie czystą wodą.

Ciekawym miejscem jest wpisany na 

listę UNESCO kompleks archeologiczny 

w Butrini, a w nim zamek Lekuresi i liczne 

bunkry. Do zespołu zaliczana jest także 

stolica Albanii – Tirana. Tutaj znajduje się 

Narodowe Muzeum Historyczne, a na jego 

fasadzie mozaika symbolizująca miasto. 

W stolicy warto odwiedzić także meczet 

Ethem Beje, najważniejszy z muzułmań-

skich zabytków w kraju, aby wejść na wieżę 

zegarową i z 35 metrów obejrzeć panoramę 

miasta. Kolejnymi miejscami z listy UNE-

SCO, do których trzeba zajrzeć, są Berat 

– „miasto tysiąca okien” oraz Gijirokastra – 

„miasto srebrnych dachów”. Aby zrozumieć 

skąd wzięły się te nazwy, trzeba zobaczyć 

je na własne oczy.

SMACZNEGO!
Kuchnia albańska nie jest (jeszcze) tak słyn-

na, jak włoska czy hiszpańska, nie oznacza 

jednak, że nie jest smaczna – w dużej 

mierze przypomina kuchnię grecką, coraz 

bardziej popularną wśród Polaków. Turyści, 

którzy zawitali do Albanii bardzo chwalą 

sobie byrki – pierogi z ciasta filo faszerowa-

ne fetą, szpinakiem i mięsem i koftę, czyli 

lokalny kebab podawany z chlebem. Wege-

tarianie z pewnością zasmakują w dolmie, 

czyli ryżu zawijanym w liściach winogron 

oraz forgese – paście z białego sera z oliwą 

z oliwek, przyprawami i warzywami. Jeśli 

chodzi o napoje, coś dla siebie znajdą sma-

kosze kawy oraz napojów alkoholowych 

– ci koniecznie muszą spróbować raki, 

lokalnej wódki.

CO NA PAMIĄTKĘ?
Zdecydowanie najciekawszymi wyrobami 

lokalnymi są ręcznie robione, kolorowe 

wyroby wełniane, od ciuchów po kapcie, 

a nawet ręcznie tkane klimy. 

Z LOTNISKA „RZESZÓW-JASIONKA” DO 
ALBANII MOŻNA DOSTAĆ SIĘ W ŚRODY – LOTEM 
CZARTEROWYM NA GRECKĄ WYSPĘ KORFU. 
TAM NA PASAŻERA CZEKAĆ BĘDZIE AUTOKAR 
I TRANSFER PROMEM DO JEDNEGO Z ALBAŃ-
SKICH PORTÓW. 

 IN ENGLISH

ALBANIA

THE PEARL OF THE BALKANS UNDISCOVERED 
BY TOURISTS. IT OFFERS EVERYTHING THAT 
A TRAVELLER MIGHT FIND INTERESTING: 
BEAUTIFUL BEACHES AND MOUNTAINS, 
TRACES OF THE PAST AND EXQUISITE 
CUISINE. ALBANIANS ARE HOSPITABLE, 
CORDIAL AND FRIENDLY, WHICH WILL ONLY 
MAKE YOUR STAY IN THIS MYSTERIOUS 
COUNTRY EVEN MORE PLEASANT. 

DESTINATION: ALBANIAN RIVIERA 
Albania is famous for its beautiful beaches. 

One of them, Ksamil – which could pass 

for a Caribbean one – is ranked among the 

NIEODKRYTA PRZEZ TURYSTÓW PEREŁKA BAŁKANÓW. 
OFERUJE WSZYSTKO, CO INTERESUJE TURYSTĘ: PIĘKNE 
PLAŻE I GÓRY, ŚLADY PRZESZŁOŚCI I ŚWIETNĄ KUCHNIĘ. 
ALBAŃCZYCY SĄ GOŚCINNI, ŻYCZLIWI I PRZYJAŹNI, CO TYLKO 
UMILI POBYT W TYM TAJEMNICZYM JESZCZE KRAJU.

most beautiful beaches in the world. Near 

the beach at Dhërmi we can also find Gijpe, 

renowned for its sky-blue waters, underwa-

ter caves and rocky coasts. In the south, by 

the Ionian Sea and close to the Greek island 

Corfu, we can find the capital of Riviera 

– Saranda – a beautiful resort town with 

a promenade, numerous restaurants, bars 

and shops. It offers chiefly pebble beaches, 

but we can also find the Blue Eye – a lake 

with crystal clear water. Another intere-

sting place is the archeological complex in 

Butrini, which appears on the UNESCO 

list and features such attractions as the 

Lëkurësi Castle and numerous bunkers. The 

capital of Albania, Tirana, also belongs to 

the complex. There, we can find the National 

Historical Museum – the mosaic on its 

façade is the symbol of the city. What is also 

worth visiting in the capital is the Et’hem 

Bey Mosque, the most important Muslim 

historical building in the country. What is 

more, you simply cannot forgo the oppor-

tunity to climb the clock tower and admire 

the panorama of the city from the height of 

35 metres. Other places straight from the 

UNESCO list are Berat, known as “The City 

of Two Thousand Steps,” or Gjirokastër, nick-

named as “The City of Stones.” To under-

stand the origin of those names, you need to 

see those places with your own eyes.

T’BOFTË MIRE! (BON APPETIT!)
The Albanian cuisine isn’t (yet) as famous 

as the Italian or the Spanish ones, but by 

no means does it mean that it’s not tasty 

– to a considerable extent, it resembles 

Greek cuisine, which recently has been 

conquering the hearts of more and more 

Polish gourmets. Tourists visiting Albania 

recommend byrkas – dumplings made of 

filo dough, stuffed with feta, spinach and 

meat, as well as kofte – local kebab served 

with bread. Vegetarians will certainly 

enjoy dolma – rice rolled in grape leaves 

and forgese – a paste made of white cheese 

with olive oil, spices and vegetables. When 

it comes to drinks, coffee lovers will find 

something to their liking, as will fans of 

alcoholic drinks – the latter must try raka, 

the local vodka.

WHAT TO BUY AS A SOUVENIR?
Definitely the most interesting local 

souvenirs would be colourful hand-made 

wool products, from clothes to slippers, 

and even manually woven klimas. 

YOU CAN GET TO ALBANIA FROM THE RZE-
SZÓW-JASIONKA AIRPORT ON WEDNESDAYS 
– THERE’S A CHARTER FLIGHT TO THE GREEK 
ISLAND CORFU. FROM THERE, THE PASSENGERS 
WILL BE TAKEN BY BUS AND BY FERRY TO ONE 
OF THE ALBANIAN PORTS. 

ALBANIA



CO ZOBACZYĆ?
Burgas to miasto usytuowane na półwy-

spie, otoczone z trzech stron jeziorami, 

przez co przyciąga tysiące urlopowiczów. 

Słynie ze źródeł mineralnych i popularnego 

uzdrowiska. Co roku odbywa się tu Festi-

wal Figur Piaskowych.

Na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, 

35 km od Burgas, znajdują się Złote Piaski. 

Klimat jest tu niemal śródziemnomorski, 

słońce nas nie zawiedzie a morze jest przy-

jemnie ciepłe. Aktywna strona miasta to licz-

ne obiekty sportowe – korty tenisowe, boiska, 

tory czy pola do paintballa. Obowiązkowym 

punktem wieczoru jest natomiast główny 

deptak, przy którym znajdziemy mnóstwo 

pubów, restauracji i różnego rodzaju klubów.

Konieczne trzeba odwiedzić Nessebar, 

zwłaszcza jego najstarszą część. Budynki, 

z kamiennymi parterami i drewnianymi 

piętrami, ustawione są tu bardzo gęsto, 

a dzielą je wąskie uliczki wyłożone bru-

kiem. Wszechobecne są restauracje, knajp-

ki, sklepiki i stragany, na których można 

kupić ciekawe pamiątki, a także ogrody, 

w których można nieco odpocząć.

35 km od Burgas leży jedna z najstar-

szych miejscowości nad Morzem Czarnym 

– Sozopol z klimatycznym i malowniczym 

Starym Miastem. Dziś jest to kulturalna 

stolica kraju. Słynie z letnich koncertów, 

festiwalu Apollonia, wystaw i różnego 

rodzaju przedsięwzięć artystycznych. 

Warna słynie z Parku Nadmorskiego 

położonego bezpośrednio nad Wybrzeżem 

Zatoki, ale w pobliżu miasta. Miasto obfituje 

w liczne atrakcje, praktycznie dla każdego: 

delfinarium, planetarium, akwarium, ter-

rarium, zoo, Aleję Astronautów i mnóstwo 

zabytków typowo historycznych.

CZEGO SPRÓBOWAĆ?
Klimat i różnorodność geograficzna za-

pewniają bogactwo świeżych warzyw, ziół 

i owoców. Dzięki temu bułgarskie jedzenie 

jest dość lekkie – zawiera duże ilości 

warzyw, a bogate sałatki są obowiązkowe 

przy daniu głównym.

Będąc w Bułgarii warto spróbować zup, 

takich jak tarator, które można zjeść w wersji 

ciepłej lub zimnej. Oprócz nich na stołach kró-

luje sirene – biały ser owczy, krowi lub bawoli 

oraz czubrica, przyprawa, która wyśmienicie 

smakuje w połączeniu z kołaczem. Niesamo-

wita jest pita dobrudżańska, jagnięcina, trackie 

katmi – rodzaj naleśników, małże i zupa rybna 

oraz rakija, która podawana jest często jako 

aperitif, a także doskonałe wina 

Z LOTNISKA „RZESZÓW-JASIONKA” DO BUŁ-
GARII (BURGAS) MOŻNA DOSTAĆ SIĘ LOTEM 
CZARTEROWYM WE WTORKI I PIĄTKI. 

 IN ENGLISH

BULGARIA

THERE ARE NUMEROUS REASONS TO VISIT 
BULGARIA. WIDE SANDY BEACHES, WARM SEA, 
THE AMAZING BALKAN FOLKLORE AND EXQUI-
SITE CUISINE ARE ONLY A SMALL FRACTION OF 
WHAT THE COUNTRY HAS TO OFFER. 

WHAT TO SEE?
Burgas is a city located on a peninsula, sur-

rounded from three sides by lakes, which 

POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZWIEDZIĆ BUŁGARIĘ, JEST 
MNÓSTWO. SZEROKIE, PIASZCZYSTE PLAŻE, CIEPŁE MORZE, 
NIESAMOWITY BAŁKAŃSKI FOLKLOR ORAZ DOSKONAŁA 
KUCHNIA TO TYLKO UŁAMEK. 

attracts thousands of vacationers. It is fa-

mous for its mineral springs and a popular 

health resort. Each year, the city organizes 

the Sand Sculptures Festival.

On the Bulgarian Black Sea Coast, 35 

km from Burgas, there are Golden Sands. 

The climate is almost Mediterranean 

there – the sun won’t let us down, and the 

sea is pleasantly warm. The active side of 

the city can be found in numerous sports 

objects – tennis courts, playing fields, tracks 

or paintball fields. The main attraction for 

the evening should be the main promena-

de, along which we can find many pubs, 

restaurants and clubs of different kind.

Another must-see is Nessebar, especially 

its oldest part. The buildings, with their sto-

ne ground floors and wooden higher floors, 

are built very close to each other, separated 

only by narrow cobbled lanes. There are 

also innumerable restaurants, pubs, shops 

and stalls, where you can buy interesting 

souvenirs, as well as gardens, in which you 

can have some rest.

35 km from Burgas, there is one of the 

oldest towns located by the Black Sea – 

Sozopol with its atmospheric and pictu-

resque Old City. Today it has the function 

of the cultural capital of the country. It 

is famous for its summer concerts, the 

Apollonia Art Festival, exhibitions and 

many kinds of artistic projects.

Varna is renowned for the Seaside 

Garden, located directly by the sea but still 

in the vicinity of the city. The city itself 

offers numerous attractions, virtually 

for everyone: a dolphinarium, a plane-

tarium, an aquarium, a terrarium, a zoo, 

the Cosmonauts’ Alley and many typical 

historical buildings and monuments.

WHAT TO TRY?
Bulgaria’s warm climate and geographical di-

versity result in plethora of fresh vegetables, 

herbs and fruit. Because of this, Bulgarian 

food is relatively light – it contains huge amo-

unts of vegetables, and no main course can be 

served without a generous helping of salad.

When visiting Bulgaria, it would be wor-

thwhile to try such soups as tarator, which 

can be served warm and cold. What is 

more, there is also sirene (white brined che-

ese made of sheep milk, cow milk or buffalo 

milk), as well as savory, a herb which tastes 

spectacularly with an oilcake. Other ama-

zing dishes are pita from Dobruja, lamb, 

trackie katmi (a type of pancakes), mussels 

and fish soup, rakija (often served as an 

aperitif), as well as superb wines. 

IT IS POSSIBLE TO GET TO BULGARIA 
(BURGAS) IN A CHARTER FLIGHT FROM THE 
RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT ON TUESDAYS 
AND FRIDAYS. 

BUŁGARIA
PORT LOTNICZY AIRPORT 
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CO ZOBACZYĆ?
I w tym kraju zwolennicy różnych rodza-

jów wypoczynku znajdą coś dla siebie.

Zabytkowe Side, które powstało ponad 

2600 lat temu, nadal może pochwalić się 

m.in. grecko-rzymskim amfiteatrem z II 

wieku czy fragmentami starożytnej agory. 

To również idealne miejsce dla sympaty-

ków błogiego plażowego lenistwa. Między-

narodowy Festiwal Kultury i Sztuki w Side 

to plenerowe koncerty, spektakle, pokazy 

rozmaitych tańców. A wszystko to właśnie 

w amfiteatrze.

Wiele do zaoferowania ma także Ala-

nya. Nad miastem góruje wybudowana na 

cyplu twierdza. W obrębie tego zabytko-

wego miejsca znajdziemy m.in. meczet, 

bizantyjską kaplicę oraz symbol miasta – 

Czerwoną Wieżę. Miasto to słynie również 

z bogatej oferty lokali rozrywkowych. To, 

co przyciąga tu wzrok to oszałamiająca 

przyroda. Będąc w okolicach nie można 

ominąć jaskiń lądowych, w tym tej, której 

wejście prowadzi od popularnej plaży zwa-

nej Kleopatrą, Pirackiej, Fosforowej czy 

jaskini Zakochanych. Każda z nich położo-

na jest na pokrytych drzewami zboczach, 

z których spływają liczne wodospady – 

widoki zapierające dech w piersiach!

Niejeden z nas słyszał o Kapadocji, 

gdzie krajobraz jest iście księżycowy. Bu-

dynki zbudowane są w formach skalnych, 

w tufie – porowatej skale. Będąc w tym 

miejscu warto zwrócić swoje kroki do 

podziemnego miasta Saratli i zwiedzić 

muzeum w Konya.

GODNE POLECENIA
Obowiązkowa jest wizyta w łaźni turec-

kiej (tzw. Hammam) – to idealny sposób, by 

w ciągu 2-3 godzin prawdziwie się odprę-

żyć. Najpierw czeka nas relaks w marmu-

rowym pomieszczeniu z rozgrzaną parą 

wodną, następnie masaż i peeling całego 

ciała. Ostatni krok to masaż w mydlanej 

pianie. Cudowne, prawda?

Szaleństwu zakupów można się oddać 

na Bazarze Sułtana w Bodrum. Misz-masz 

proponowanych tam produktów może 

przyprawić o zawrót głowy. Od lokalnych 

ubiorów, przez podróbki znanych marek, 

po oryginalne towary. Znajdziemy tu za-

równo targ owocowo-warzywny, jak i taki 

z produktami pochodzenia zwierzęcego.

Szukając bardziej ekstremalnych 

przeżyć idealnym wyborem będzie 

paralotniarstwo, rafting górską rzeką czy 

nurkowanie. Dla ciut mniej wymagają-

cych – np. lot balonem. 

Z LOTNISKA „RZESZÓW-JASIONKA” DO TURCJI 
(ANTALYA) MOŻNA DOSTAĆ SIĘ LOTEM CZARTE-
ROWYM W SOBOTY.

 IN ENGLISH

TURKEY

IT IS ASSOCIATED CHIEFLY WITH THE RIVIERA 
– AND RIGHTLY SO. IT IS THERE THAT THE 
MOST BEAUTIFUL MEDITERRANEAN BEACHES, 
CHARMING BAYS, PLANTS AND LANDSCAPES 
CAN BE FOUND, AND THEY ARE PERFECTLY IN 
TUNE WITH TRACES OF THE PAST. 

KOJARZONA CHYBA NAJBARDZIEJ Z RIWIERĄ – I SŁUSZNIE. 
WŁAŚNIE TAM MOŻNA ODNALEŹĆ NAJPIĘKNIEJSZE 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE PLAŻE, UROKLIWE ZATOCZKI, 
ROŚLINNOŚĆ I KRAJOBRAZY, KTÓRE IDEALNIE KOMPONUJĄ SIĘ 
ZE ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI.

WHAT TO SEE?
Also in this country lovers of different 

kinds of entertaining will find something 

to their liking.

The historic town of Side, which was 

built over 2600 years ago, can still boast 

e.g. the Greek-Roman amphitheatre dating 

back to 2nd century or fragments of an 

ancient agora. It’s also a perfect place for 

all fans of blissful sunbathing. The Side 

International Culture and Art Festival 

includes outdoor concerts, spectacles, or 

shows of different dances. And all of those 

attractions are held in the amphitheatre.

Alanya has much to offer as well. Tower-

ing over the city, there is a fortress built on 

a cape. In the closest vicinity of this historic 

place, we can also find a mosque, a Byzan-

tine chapel and the symbol of the city – the 

Red Tower (the Kızıl Kule). The city is also 

famous for its wide offer of nightclubs. 

What draws attention in particular is the 

astonishing nature. You simply cannot omit 

land caves, especially the Pirate’s Cave, 

the Phosphorous Cave, the Lovers’ Cave or 

the one, the entry of which leads to a very 

popular beach called Cleopatra. Each one of 

them is located on forested slopes, on which 

there are numerous waterfalls – the views 

are absolutely breathtaking!

Many of us have heard about Cappado-

cia, where the landscape is truly moon-like. 

Buildings are embodied in rock forms, in 

tuff – a porous rock. It is worthwhile to go 

to the underground city of Saratli and see 

the museum in Konya.

WORTH RECOMMENDING
What is also mandatory is a visit in a Turk-

ish bath (the so-called Hammam) – it’s 

a perfect way to achieve the state of full re-

laxation in 2-3 hours. First, we will relax in 

a marble room with hot vapour, then we’ll 

enjoy massage and peeling of the entire 

body. The last step is massage in a soapy 

foam. Sounds marvellous, doesn’t it?

If you want to go on a shopping spree, it 

would be best to go to the Sultan’s Bazaar 

in Bodrum. The hotchpotch of products 

can make you almost giddy – you can buy 

everything, from local clothes, through 

imitations of famous brands, to original 

products. We’ll also find a market with veg-

etables and fruit, and the one with products 

of animal origin.

If you’re looking for somewhat more ex-

treme experience, the perfect choice would 

be paragliding, rafting down the mountain 

river, or diving. For those less demanding – 

e.g. hot air balloon flight. 

YOU CAN GET TO TURKEY (ANTALYA) FROM THE 
RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT IN A CHARTER 
FLIGHT ON SATURDAYS. 

TURCJA



UROKI WYSPY
Wizytówką wyspy jest niezwykle urozma-

icony krajobraz. Jest tu niewielkie pasmo 

górskie, są też typowo nadmorskie obrazki. 

Południe Korfu to raj dla przyrodników. 

Rozciągają się tu piaszczyste wydmy, rów-

niny i laguna Korisson – tu spotkać można 

liczne gatunki ptaków, żółwi czy jaszczurek.

Całą wyspę opływają krystalicznie czy-

ste wody Morza Jońskiego. Wzdłuż brzegu 

ciągną się niewielkie, ale klimatyczne 

miejscowości i to właśnie one przyciągają 

najwięcej turystów – poza nimi znaleźć 

można miejsce, do których podróżni zaglą-

dają tylko sporadycznie.

PUNKTY OBOWIĄZKOWE
Kerkira jest dzisiaj jedną z najpiękniej-

szych i najbardziej zadbanych miejsco-

wości w całej Grecji, oferującą mnóstwo 

atrakcji. Warto zobaczyć świątynię Agios 

Spirydon i kościół św. Jerzego. W wybu-

dowanym w czasach Cesarstwa Bizantyń-

skiego Starym Forcie obejrzeć można po-

kazy świetlno-muzyczne, a dodatkowych 

emocji dostarcza wizyta w chłodnych 

lochach. Zajrzeć trzeba także do Nowego 

Fortu, z którego roztacza się widok na 

przepiękną panoramę miasta. Kerkirska 

starówka to labirynt wąskich uliczek, 

które ciągną się między bardzo zróżnico-

wanymi kamieniczkami, wybudowanymi 

na przestrzeni wieków przez Francuzów, 

Brytyjczyków oraz Greków, a to nadaje jej 

niepowtarzalnego klimatu.

Kasiopi – miasteczko, z którego rozciąga 

się widok na Albanię. Znajdują się tu 

i przepiękne plaże, i zabytki – świetnie za-

chowane ruiny zamku czy kościół Panagia 

Kassiopitrissa, wybudowany w miejscu 

starożytnej świątyni Zeusa.

Acharavi to miejscowość typowo tu-

rystyczna, w której znajduje się mnóstwo 

lokali gastronomicznych, a także jedna 

z najdłuższych plaż na Korfu, znany ogród 

cytrusowy oraz zabytki – łaźnie rzymskie 

i świątynia, niegdyś poświęcona prawdopo-

dobnie Apollowi.

Paleokasrititsa, czyli słynna zatoka 

pięciopalczasta, popularna wśród turystów 

dzięki urokliwym restauracjom i sklepikom, 

a także czystym plażom. Najważniejsza 

z nich znajduje się nad zatoką La Gratta 

– tutaj znajdziemy mnóstwo atrakcji dla 

lubiących adrenalinę, a także Błękitne 

Groty, do których można wpłynąć łodzią 

z przeszklonym dnem. W pobliżu miasta 

znajduje się wzgórze, na którym rozciągają 

się tradycyjne greckie wioski – Krini, Lako-

nes i Makrades. 

Z LOTNISKA „RZESZÓW-JASIONKA” NA KORFU 
(KERKIRA) MOŻNA DOSTAĆ SIĘ LOTEM CZARTE-
ROWYM W ŚRODY I NIEDZIELE. 

 IN ENGLISH

CORFU

“THE QUEEN OF IONIAN ISLANDS” OCCUPIES 
A MERE 600 SQUARE KILOMETRES, ON WHICH 
WE CAN FIND A PLETHORA OF LUSH AND SUC-
CULENT FLORA – IT’S NOT WITHOUT A REASON 
THAT THE ISLAND IS COMMONLY REFERRED 
TO AS “THE GREEN HEART OF GREECE.” WHAT 
ADDS TO ITS EXCEPTIONAL CHARM AND 
CLIMATE ARE BEAUTIFUL FLOWERS, SHRUBS, 
OMNIPRESENT HERBS AND OIL GROVES. 

CHARMS OF THE ISLAND
The island’s flagship is an immensely diver-

sified landscape. There is a small mountain 

range, but we can also find typical seaside 

views. The south of Corfu is a genuine 

„KRÓLOWA JOŃSKICH WYSP” TO ZALEDWIE 600 KM KW. 
POWIERZCHNI, NA KTÓREJ ZNAJDZIEMY MNÓSTWO BUJNEJ 
I SOCZYSTEJ ZIELENI – NIE BEZ POWODU NAZYWANA JEST 
„ZIELONYM SERCEM GRECJI”. WYJĄTKOWEGO UROKU I KLIMATU 
NADAJĄ JEJ PIĘKNE KWIATY, KRZEWY, ROSNĄCE NA KAŻDYM 
KROKU ZIOŁA I GAJE OLIWNE.

paradise for natural scientists. Not only can 

they admire stretching sand dunes, vast 

plains and the Korission lagoon, but they 

can also meet multifarious species of birds, 

tortoises or lizards. 

The entire island is surrounded by cry-

stal clear waters of the Ionian Sea. Along 

the coast, there stretch small but climatic 

towns, and it is they that attract the great 

majority of tourists – apart from them, 

there are many places that are visited only 

occasionally.

MUST-SEES
Kerkira is one of the most beautiful 

and most well maintained cities in the 

entire Greece, offering a whole gamut of 

attractions. What is worth seeing are the 

temples – the Agios Spirydon from the 

16th century and 19th century St. George’s 

Church. In the Old Fortress, built in the 

times of the Byzantine Empire, you can 

see shows featuring light and sound, and 

if you crave additional emotions, you 

just have to go downstairs and visit cold 

dungeons. You also have to peek into 

the New Fortress, from which you can 

admire the beautiful panorama of the city. 

The Kerkiran Old City is a labyrinth of 

narrow streets, which run between rows 

of very diversified tenement houses, built 

over centuries by Britons, Greeks and the 

French, and they render the place excep-

tionally atmospheric. 

Kassiopi is a town, from which you can 

admire the view of Albania. There are not 

only breathtaking beaches there, but also 

historical monuments, e.g. the well-main-

tained ruins of the castle or the church of 

Panagia Speliotissa, built in the place of the 

ancient temple dedicated to Zeus.

Acharavi is a typically touristic town, in 

which there are numerous restaurants, as 

well as one of the longest beaches on Corfu, 

a famous citrus garden and many notable 

historical buildings and monuments, such 

as Roman baths and a temple which was 

probably dedicated to Apollo.

Palaiokastritsa, or a famous bay, 

is popular among tourists due to its 

charming restaurants, small shops and 

clean beaches. The most important one is 

located by the La Gratta bay, where there 

is a profusion of attractions for those who 

enjoy adrenaline rush, as well as “Blue 

Caves”, which you can enter on a boat with 

a transparent bottom. In the city’s vicinity, 

there is a hill on which we can find many 

traditional Greek villages – Krini, Lakones 

and Makrades.  

YOU CAN GET TO CORFU (KERKIRA) FROM THE 
RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT IN A CHARTER 
FLIGHT ON WEDNESDAYS AND SUNDAYS.

KORFU
PORT LOTNICZY AIRPORT 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 06:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:40 12:30 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:55 21:35 FR7622 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 08:00 09:00 FR8063 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:45 FR7623 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 09:35 12:35 FR8064 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.07.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia 
aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 05.07.2016 Time of arrivals and departure may 
be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 00:05 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 17:00 20:35 FR3472 738

.....6. 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 21:00 22:35 FR3473 738

.....6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:55 16:00 FR3121 738

.....6. 17:15 19:20 FR3121 738

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 14:40 16:50 JP325 CRJ7

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 16:25 18:30 FR3122 738

.....6. 19:45 21:50 FR3122 738

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 17:20 19:35 JP326 CRJ7

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:30 10:05 FR2134 738

..3.... 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7  10:30 12:05 FR2135 738

..3.... 11:05 12:40 FR2135 738

.2.4.6. 15:20 16:55 FR2137 738

1.3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 07:30 08:25 LO3805
DH4/E170/

E195

1234567 13:35 14:30 LO3801
E175/E195/
B737-400

1234567 16:25 17:20 LO3807
DH4/E170/

E175

12345.7 22:40 23:35 LOT3807 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..34.6. 05:55 06:45 LO3804
DH4/E170/

E175

12..5.. 06:00 06:50 LO3804 E170/E175

1234567 08:55 09:45 LO3806
DH4/E170/

E175

1234567 15:00 15:50 LO3802
E175/E195/
B737-400

1234567 17:50 18:40 LO3808
DH4/E170/

E175

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 06:10 09:55 FR3202 738

......7 06:30 10:15 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..... 10:20 12:10 FR3203 738

......7 10:40 12:30 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 10:50 12:25 LH1618 CR9

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 13:00 14:35 LH1619 CR99

ROZKŁAD LOTÓW

PORT LOTNICZY AIRPORT 


























