
MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA 
RZESZÓW-JASIONKA OFFICIAL AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU

RZE_FREE_WIFI

NR [90] | 2019

C zy t a j  #gdz i eko lw iek j e s t e ś

Zbliż telefon i odczytaj film
 

MARIUSZ 
CZERKAWSKI











PARTNERZY PARTNERS

Nasz magazyn monitorowany jest przez 
Instytut Monitorowania Mediów

10

48

54

24

10 STREFA VIP VIP ZONE 
Mariusz Czerkawski: Mam swoją hokejową historię
Mariusz Czerkawski: I have my own hockey story

24 FELIETON COLUMN

Krzysztof Koczorowski: Na pokaz
Krzysztof Koczorowski: For the show

26 PODRÓŻE TRAVEL

Podlasie 
The last laugh

34 LUDZIE PLACES

Miejska dżungla w ludzkim obiektywie
Urban jungle in human lens

42 TECHNOLOGIE TECHNOLOGIES

Sprawdzony partner nie zawodzi
A reliable partner will never let you down

44 DESTINATION: POMORSKIE
Pomorska feta latem
Enjoy summer in pomorskie

54 MODA FASHION

Jaroszewska summer collection
Jaroszewska summer collection 

61 DODATEK PORTU LOTNICZEGO
AIRPORT ADD-ON

ZDJĘCIE NA OKŁADCE   
Bar to s z Mac ie jewsk i

WYDAWCA PUBLISHER 
ANYWHERE.PL
na licencji asz-reklama / biuro@asz-reklama.eu

ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25;
m.: 882 072 755
 fax: 58 719 39 20

www.anywhere.pl

 

LOTNISKOWA PLATFORMA 
MEDIALNA

www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

REDAKTOR PROWADZĄCY 
Jakub Wejkszner

PROJEKT GRAFICZNY  
Alicja Rynkiewicz / szef działu graficznego
Julia Wójcik / grafik
Weronika Skierka/ grafik
Tymoteusz Głuszko grafik

TŁUMACZENIE  
Anna Jasińska, Alicja Groth

WYDAWCA  
Marcin Ranuszkiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
strony: 8-9 

DZIAŁ REKLAMY   
Dagmara Zelińska, Katarzyna Świacka

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA
Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz,, Weronika Woźniak

Dorota Czoch, Bartosz Maciejewski

NA ZLECENIE AT REQUEST PORT 

LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O.
Jasionka 942
36-002 Jasionka 
+48 17 852-00-81  
+48 17 717-86-11
fax +48 17 852-07-09 
rzeszowairport@rzeszowairport.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów 
i materiałów redakcyjnych oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za treść nadesłanych ogłoszeń 
reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
redagowania i skracania tekstów.

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E6 – 7

Magazyn zawiera materiały multimedialne, 
zbliż telefon do strony oznaczone aplikacją 

i odczytaj film.

Nasze magazyny lotniskowe:

Sprawdź na anywhere.pl

Gdańsk Poznań Szczecin

 

MAGAZ YN PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM . LECHA WAŁĘSY  / GDANSK LECH WALESA AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
pobierz na lotnisku
FREELIVE&TRAVEL

C zy t a j  #gdz i eko lw iek j e s t e ś

Zbliż telefon i odczytaj film
 

NR (131) 2019
ISSN 1899-5098

K ATARZY NA

 PAKOSIŃSK A





8 – 9 W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
, (

4)
, M

IC
H

A
Ł 

B
U

D
D

A
B

A
R

 (5
), 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

(6
-9

), 
M

A
T 

P
R

A
SO

W
E 

(1
0)

. 

 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

DAGMARA
KOWALSKAI

Szkołę dziennikarską prze-
szła w Jedynce i Czwór-
ce. Warsztat telewizyjny 
doskonaliła m.in. w TVN 
Warszawa i TVP 1. W Chil-
lizet codziennie nastawia 
słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media: Jedynka and 
Czwórka. Television tech-
nique has been perfected at 
TVN Warsaw and TVP 1. In 
Chillizet, she sets the chillout 
music on a daily basis 
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

ŁUKASZ 
STOLARSKI

Współzałożyciel i Dy-
rektor Zarządzający 
firmy HOME Zarządza-
nie Sp. z o.o., wieloletni 
pracownik Ministerstwa 
Finansów RP. 

ENGLISH A co-founder 
and Managing Director 
of HOME Zarządzanie 
Sp. z o.o., a longtime 
employee of the Mini-
stry of Finance. 

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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M A M  S W O J Ą  H O K E J O W Ą  H I S T O R I Ę

TEKST Wojciech Zawioła  ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski 

HOKEJOWĄ HISTORIĘ 
SWOJĄMAM

SPOTYKAMY SIĘ CO JAKIŚ CZAS ALE RZADKO JUŻ NASZE ROZMOWY I SPOTKANIA SĄ WYWIADAMI. 
NAGADALIŚMY SIĘ SIEDEM LAT TEMU, PISZĄC KSIĄŻKĘ „ŻYCIE NA LODZIE”. TERAZ ZNÓW WESZLIŚMY 
W SWOJE ROLE: ON BYŁ BYŁYM HOKEISTĄ, A JA DZIENNIKARZEM. UBOLEWALIŚMY NAD STANEM 
POLSKIEGO HOKEJA I ROZPŁYWALIŚMY NAD PRZESZŁOŚCIĄ W NHL. PRZED PAŃSTWEM MARIUSZ 
CZERKAWSKI – NIEGDYŚ WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ GRACZ NAJSILNIEJSZEJ LIGI ŚWIATA, A TAKŻE 
REPREZENTACJI POLSKI. HOKEJOWA LEGENDA.

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



1 2 – 1 3 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

Mariusz Czerkawski, dawno się nie widzieliśmy. 
To zależy.

Co się zmieniło od czasu kiedy napisaliśmy książkę 
Życie na lodzie? To był 2012 rok. Minęło 7 lat, to 
właściwie epoka. 
I tak, i nie, bo jak przypomnisz sobie te godziny, miej-
sca, gdy siedzieliśmy i rozmawialiśmy o książce, o tym 
jak najpierw planowaliśmy spotkania, ile to potrwa, to 
wydaje się, że minęły trzy miesiące. Zdążyliśmy parę 
meczów w hokeja zagrać i czas szybko przeleciał. Rzeczy-
wiście, już siedem lat. Trochę się postarzeliśmy, mamy 
więcej doświadczenia życiowego, większe dzieci. Dużo 
się dzieje, bo ze swoim synem ciągle gdzieś sporto-
wo jestem: hokej, koszykówka, piłka, tenis, golf. Coraz 
bardziej rozrasta się też nasze stowarzyszenie Sport7. 
Współpracuję z byłymi olimpijczykami, Andrzejem 
i Wojtkiem Tkaczami i Darkiem Garboczem. Rozwija 
się też Czerkawski Cup. Rozgrywamy go na PGE Naro-
dowym, który od kilku lat jest też lodowiskiem. Próbuję 
przekazać dzieciakom hokejową pasję.  

Wiem, że trochę zmieniło ci się postrzeganie 
sportu. Teraz inna dyscyplina jest u Ciebie na topie, 
w hokeja grasz rzadziej. 
Rzadziej gram, ale nadal bardzo lubię grać. Kiedy wcho-
dzę na lód, znów staję się dzieciakiem i najchętniej nie 
schodziłbym z tej tafli. Uwielbiam to. Ale teraz mam 
nową pasję. Gram w golfa i to jest wręcz moja miłość, 
mimo że jestem już na innym etapie. Poznałem tajniki tego 
sportu, coraz częściej grywam w turniejach i to coraz 
poważniejszych. To jednak nie zmienia faktu, że hokej 
nadal jest mi bliski i martwię się jego obecnym stanem. 
W ostatnich siedmiu latach zmieniliśmy dwóch pre-
zesów związku. Do żadnego z nich nic nie mieliśmy, bo 
niby obydwaj mieli swoje zasługi, ale ostatecznie wyszło 
koszmarnie. Zbyt wiele rzeczy źle poszło. Musimy teraz 
bardzo mocno walczyć o dyscyplinę. Za rok są następ-
ne wybory i zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać. 
Na szczęście, coraz więcej nowych byłych zawodników 
zaczyna się tym interesować i zaczynamy dojrzewać do 
tego, żeby stworzyć ciekawą grupę. Może nie mamy tylu 
znajomości, koneksji, czy wiedzy biznesowej, ale mamy 
pasję i chęć by powoli to wszystko naprawiać. Niedawno 
na przykład rozmawiałem z Henrykiem Gruthem, byłym 

hokeistą, znakomitym olimpijczykiem. Miałem szczęście 
grać z nim w jednej drużynie. Był moim idolem. Teraz pra-
cuje z młodymi hokeistami w Szwajcarii, ale jest szansa, 
że wróci do Polski i wtedy może cos razem zrobimy. To 
musi być oczywiście solidny plan szkoleniowy. I nie tyl-
ko na papierze bo taki plan trzeba wdrożyć. Musi też zna-
leźć się ktoś, kto pomyśli o tej dyscyplinie bardziej od 
serca niż tylko komercyjnie. Ktoś, kto przynajmniej na 
początku nie będzie pytał o oglądalność i zyski. Ktoś, 
kto spojrzy globalnie jak popularny jest hokej na świe-
cie. To jedna z głównych zimowych dyscyplin olimpij-
skich. W Polsce też taką może być. Nie można liczyć tyl-
ko na skoki narciarskie. 

Wspomniałeś o prezesach. Wiesz, że w dalszym 
ciągu często powtarzane są słowa: Mariusz 
Czerkawski na prezesa. 
Może do trzech razy sztuka? Dwa razy podchodziłem. 
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale kiedy odchodził Piotr Ha-
łasik to ja miałem przejąć stery. Wtedy okazało się, że 
już wszystko poukładane miał Dawid Chwałka (p.o. pre-
zesa), otoczony swoimi prawnikami. Doprowadzili do 
tego, że nie można ich było odwołać, sami też nie chcieli 
podać się do dymisji. A kiedy skończyła się kadencja Ha-
łasika okazało się, że Chwałka chce pozostać na stano-
wisku. Miał ogromne poparcie, bo o to zadbał. Do tego 
poparcie polityczne dzięki jednemu z wiceprezesów, 
który był członkiem partii rządzącej. Zaczęło się coś 
dziać, ale to wszystko stało na cienkich nogach i oparte 
było na niejasnych zasadach. Wydmuszka. Skorupa pę-
kła i okazało się nie dość, że pusto w środku, to jeszcze 
sporo długów narobionych. 

Ale wiesz, Mariusz, problem polega na tym, że 
my wiemy, że hokej jest piękną dyscypliną, jest 
niezwykle wymagający i kiedy ktoś już naprawdę 
uprawia ten sport na bardzo wysokim poziomie, 
to ogląda się to jak wirtuoza Paganiniego. Tyle, że 
ludzie o tym nie wiedzą. Ludziom w Polsce trzeba 
pokazać tę dyscyplinę, bo ona w dalszym ciągu jest 
niszowa. I to nie jest tylko rola prezesa PZHL czy 
jego zastępców. To rola dużo szerszej grupy. 
Absolutnie. Dlatego kiedy mówię o kimś, komu będzie 
na sercu leżeć dobro hokeja, to nie mówię o prywatnym 
przedsiębiorcy, który zainwestuje jakieś pieniądze lo-
kalnie, bo jego syn gdzieś gra w hokeja. Mówię o infrastruk-
turze. Dopiero niedawno powstały lodowiska w Poznaniu 
czy Wrocławiu. W Lublinie trwają starania, w Bielsku Białej 
podobnie. To naprawdę coś niesamowitego, że w wielu na-
szych miastach nie ma lodowisk. Są korty tenisowe, są hale 
do grania w koszykówkę, sale gimnastyczne, pływalnie, 
a lodowisk nie ma nawet w stolicy. Owszem, jest Torwar 
należący do Centralnego Ośrodka Sportu, Tak naprawdę 
to miasto Warszawa nie ma lodowiska krytego, a na Torwa-
rze COS-u trenuje młodzież i na pewno chciałaby mieć 
w mieście drużynę seniorską, tak samo jak i kibice do-
bry hokej w Warszawie. 

Wiesz, że w Polsce rządzi i ton nadaje piłka nożna.
Zgadza się. Wybudowaliśmy piękne stadiony na Euro, po-
wstały zielone orliki. Wszystko poszło do przodu, ruszył 
się biznes, swoje zrobiła telewizja. Na pewno w hokeju 

...A LE NA DA L BA R DZO 
LU BI Ę GR AĆ. K I EDY 

WCHODZĘ NA L ÓD, Z NÓW 
STA J Ę SI Ę DZI ECI A K I EM 

I NA JCH ĘT N I EJ N I E 
SCHODZI ŁBY M Z TEJ 

TA FLI. U W I ELBI A M TO. 
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Zbliż telefon i odczytaj film
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...T R Z E BA  T Y M  LU DZ IOM 
C I ĄGL E  P OK A Z Y WAĆ, 

Ż E  T O  NA J S Z Y B S Z Y 
S P ORT  Z E S P O Ł OW Y 

Ś W I ATA ,  Ż E  PI Ę K N I E  J E S T 
F RU WAĆ  NA  M ROZ I E .

też należy wszystko razem spiąć. To nie jest łatwy sport. 
Zespołowy, nie indywidualny. Ale jest to sport, który za-
sługuje na to, by być numerem jeden zimą. Oczywiście 
wszyscy uważają, że narodowym sportem zimowym są 
skoki narciarskie. Ale ilu z nas stało na skoczni? Ilu z nas 
założyło narty do skoków? A łyżwy? Wbrew pozorom, 
tam gdzie są lodowiska, tam są tłumy jeżdżących. Na 
Narodowym non-stop jest duży ruch. Ludzie chcą pojeź-
dzić na łyżwach, poczuć wiatr we włosach. To naprawdę 
świetna rozrywka. Rzecz jasna, do hokeja daleka dro-
ga, ale trzeba tym ludziom ciągle pokazywać, że to naj-
szybszy sport zespołowy świata, że pięknie jest fruwać 
na mrozie. A do tego wyobraź sobie, że gramy z Kanadą 
czy Rosją, Szwecją, Finlandią, Czechami czy Niemcami, 
którzy jeszcze niedawno grali w finale Igrzysk Olimpij-
skich. To dopiero byłoby niesamowite. Kiedyś graliśmy 
z Niemcami jak równy z równym, albo wygrywaliśmy 
bez problemu. Teraz oni wszyscy nam uciekli. Nie dlate-
go, że jesteśmy słabi, leniwi i brak nam talentów. Po pro-
stu stoimy w miejscu, a świat idzie do przodu. My stanęli-
śmy po przemianach ustrojowych. Było wygodnie, kiedy 
kluby były dotowane przez kopalnie, ale kiedy trzeba 
było coś zmienić, prezesi zaspali. Do tego ciągle to prze-
konanie, że hokej jest drogim sportem. Oczywiście, na 
początku trzeba zainwestować w łyżwy dziecka czy cały 
sprzęt, ale potem, nie czarujmy się, kluby żużlowe wyda-
ją na paliwo do motocykli kwoty stanowiące budżety czo-
łowych polskich klubów hokejowych

Hokejowi brakuje medialności, postaci takich 
jak Mariusz Czerkawski. Ty potrafiłeś zadbać 
o swoją otoczkę, potrafiłeś być nie tylko 
hokeistą w świecie medialnym, ale też być 
znaczącą postacią pozahokejową.
Tak, to jest ten problem na pewno. Gdybyśmy mieli 
kilku zawodników grających w najlepszych ligach na 
świecie, czy w Europie, mogłoby być zupełnie inaczej. 
Przydaliby się tacy, którzy nie boją się kamer, lubią i po-
trafią porozmawiać o meczu od serca i przekazać parę 
rzeczy. Nasi chłopcy całkiem nieźle dają radę, tylko że, 
tak jak mówisz, jeśli nie mają medialnych sukcesów są 
mniej rozpoznawalni. Jeżeli są mniej rozpoznawalni, to 
nie ma tego ciśnienia, że mają się pokazać. A przecież 
są akcje charytatywne, spotkania w szkołach. Tyle, że to 
wszystko dzieje się lokalnie, jak na przykład w Tychach. 

Ludziom w Poznaniu, Warszawie czy Wro-
cławiu trudno jest wymienić nazwiska dzie-
sięciu hokeistów albo odpowiedzieć na 
pytanie, na którym miejscu jest teraz repre-
zentacja Polski w rankingu. Czy nawet z kim 
ostatnio grała. Rezultat jest taki, że musimy 
prowadzić taką rozmowę. Ty musisz zada-
wać pytania – kiedy będzie lepiej, a ja próbo-
wać znaleźć na to odpowiedź. Wspomniany 
wcześniej Heniek Gruth powiedział słusz-
nie, że gdybyśmy jutro zaczęli szkolenie 
dzieciaków, to jest szansa, że efekty przyjdą 
za dziesięć lat. Problem jednak w tym, że 
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musimy też myśleć krótkoterminowo, zadać sobie pyta-
nie o kolejny sezon. Niestety, nie dość, że środowisko ho-
kejowe jest stosunkowo małe, to jeszcze często jest nie-
zgodne. Zbyt wiele zgrzytów i nieporozumień. 

Myślę, że to jest główny problem. 
Nie do końca wszyscy ciągną ten wóz w jednym kierun-
ku, ale jeszcze jesteśmy młodzi. Może się jeszcze sporo 
pozmieniać i dożyjemy dobrych czasów.

Skoro mówimy o tych hokeistach, których pewnie 
zwykły śmiertelnik polski nie potrafi wymienić 
dziesięciu… Może brakuje takich ryzykantów jakim 
byleś Ty.  Wyjechałeś do Szwecji mając 19 lat. Nie 
było ci łatwo, ale zaryzykowałeś, bo nie chciałeś 
być gwiazdą w polskiej lidze, bo to było za mało dla 
ciebie. Chciałeś pójść do przodu. Wydaje mi się, że 
tego ryzyka też brakuje w polskim hokeju.
Masz rację. Wygodnie jest być jednym z najlepszych 
w danej lidze i mieć tu rodzinę, dzieci, kolegów, przy-
jaciół, teściową, brata, wujka, itp. Rodzinnie spędzasz 
weekendy, po meczu przychodzisz do domu i masz fajną 
rzeczywistość. Inaczej jest jechać gdzieś, uczyć się języ-
ków, siedzieć w szkole codziennie w wieku 20 lat i uczyć 
się słówek, tak naprawdę zaczynać życie od nowa. Trud-
no mi oceniać jakby to wyglądało jakbym teraz miał 19 
lat. Świat się otworzył, łatwiej wyjechać, ale z drugiej 
strony, w Polsce zrobiło się na tyle przyjemnie i dobrze, 
że nie czuje się presji wyjazdu do lepszej ligi. Może się 
okazać, że w Polsce żyje się lepiej niż na Słowacji, czy 
w jakimś małym miasteczku w Szwecji. Czy na przykład 
w Finlandii, gdzie zima trwa 6-7 miesięcy w roku, a słoń-
ce zachodzi około o 14. To jest prosta droga do depresji. 
I czy warto się poświęcać, by na początku grać w trzy-
tysięcznym miasteczku za nieco niższą pensję, ale za 
to mieć w perspektywie skok na wyższy poziom. To na 
pewno jest też kwestia charakteru.

Ale hokeiści to charakterne chłopaki.
No właśnie. Więc może problem jest gdzie indziej? Bo 
może to nie jest tak, że drzwi stoją otworem, a w nich po-
kazuje się kilku skautów i mówią jeden przez drugiego: 
Słuchaj, mam dla ciebie drużynę w Finlandii, zaintere-
sowani są w Szwecji. Raczej słyszymy o klubach z Anglii, 
Irlandii czy co najwyżej z Francji. A to nie jest najwyższa 
półka. Mamy natomiast Aarona Chmielewskiego za po-
łudniową granicą i chociażby Dronię, który gra w Niem-
czech, w II lidze. Do mnie, w 1991 roku,  zadzwonił ma-
nager szwedzkiego klubu i zaprosił na testy do drużyny 
mistrza Europy. Wyobrażasz sobie co wtedy czułem? 
Byłem nastolatkiem z marzeniami w głowie. Niby mówi 
się, że w takiej sytuacji łatwiej się zdecydować, bo nie-
wiele masz do stracenia. Ale to było wielkie wydarzenie, 
musiałem się zaprezentować, pokazać ile jestem wart. 
Moim szczęściem było to, że polski hokej był w innym 
miejscu. Kiedy reprezentacja grała w turnieju to z naj-
lepszymi. Pamiętam jak w jednym z turniejów juniorów 
najlepszą trójką strzelców byli Pavel Bure, Jaromir Jagr 
i Mariusz Czerkawski. W takim gronie i z takimi wyni-
kami trudno pozostać niezauważonym. Teraz chłopaki 
grają w II, czy III dywizji. To inny świat. Jest im trudniej 
się pokazać.  Kiedy Henryk Gruth u siebie w Szwajcarii 

proponuje jakiegoś młodego Polaka do drużyny junio-
rów to go pytają gdzie Polska gra i dlaczego mają dawać 
miejsce jakiemuś Polakowi, skoro mają mnóstwo uta-
lentowanych swoich chłopców. To jest kolejny problem 
trudny do przeskoczenia. Inną sprawą jest fakt, że te ame-
rykańskie ligi nie stoją takim otworem jak nam się wydaje. 
W NBA mieliśmy Trybańskiego, przez chwilę Lampego, no 
i Gortata. Są następcy? Chyba nie widać. Trudno się więc 
dziwić, że po Czerkawskim czy Krzyśku Oliwie niewie-
le się dzieje. W kolejce czekają tysiące chłopaków. Są Cze-
si, Słowacy, Łotysze, Kazachowie. Choć właściwie oni nie 
czekają. W wieku –nastu lat wyjeżdżają do odpowiednich 
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M O Ż E S Z  Ł A D N I E 
W YG L Ą DAĆ  N A  Z E W N ĄT R Z , 
A  W  Ś RO D K U  BYĆ  K AWA Ł E M 
D R A N I A .  C O  N I E  Z N AC Z Y, 
Ż E  R Z U C A S Z  W  B A R Z E 
N A  KO G O  PA D N I E .  

szkół, do juniorskich lig. Konkurencja jest 
niebywała, a poziom w NHL wyśrubowany do 
granic możliwości. 

Wracasz czasami myślami do tych 
czasów NHL, do Stanów, do Kanady? 
Z sentymentem, żalem, że jak fajnie 
byłoby pograć znowu?
A jak myślisz? Wracasz czasami z sentymen-
tem do studiów, przyjaciół?

To trochę inna sytuacja. 
Faktycznie, do szkoły średniej myślami już 
tak często nie wracam. Oczywiście, że wra-
cam myślami do NHL. Po pierwsze, ciągle 
ludzie się przypominają, oni sami też pa-
miętają. No i wiesz, to nie jest tak, że gra-
łem w NHL, teraz gram w piłkę na najwyż-
szym poziomie, a za chwilę będę grał jeszcze 
w golfa na mistrzostwach świata i igrzyskach 
olimpijskich. Mam swoją historię, która się 
zamknęła i nie ma ciągu dalszego. To był etap 
życia, z którego będziesz pamiętany i z niego 
rozliczany. Innego sportowego nie będzie. 
Zabawne jest to, że po autografy podchodzą 
panowie czy panie w moim wieku, młodsi już 
nie. Każde pokolenie ma swoich idoli. Choć 
ostatnio powiało nadzieją, kiedy zaczepi-
ła mnie w pociągu nastolatka i mówi: Prze-
praszam, panie Mariuszu, czy mogłabym 
autograf? Zrobiło mi się miło, bo dziewczyna 
miała może 19 lat. Fajnie, że się interesuje. 
A ona mówi: To dla mojego taty. Takie jest 
życie. Kiedy kończyłem grać w NHL w 2006 
roku to te dzieciaki, dla których organizuję 
teraz turnieje wiedzą o mnie tyle, co powie-
dzą im rodzice albo znają mnie z YouTube. 
Tym bardziej, że chodzi o hokej, a nie o pił-
kę nożną, o której historii mówi się ciągle. 
W Polsce Boniek czy Lewandowski zawsze 
będą na topie. Czasami oczywiście wspomi-
namy Tkacza, który w 1976 roku zatrzymał 
Związek Radziecki jak Tomaszewski Anglię 
trzy lata wcześniej. Ale to nie jest Szwecja 
czy Kanada, gdzie co tydzień jest podno-
szenie numeru zastrzeżonego. Ciągle ktoś 
wprowadzany jest do Hall Of Fame, dzięki 
temu nazwiska są powtarzane dość czę-
sto. Odbywają się wieczory przy ważnych 
meczach, na które zaprasza się starszych 
zawodników i zakłada im koszulki ze swo-
imi nazwiskami sprzed 30, 40 lat od cza-
su kiedy wygrywali Puchar Stanleya albo 
przynajmniej walczyli w finale konferencji. 
W ten sposób przypomina się młodzieży o le-
gendach. A starsze panie czy dojrzali panowie 
wspominają z sentymentem, bo pamiętają, 
że na przykład dwa dni po tym meczu narze-
czony poprosił o rękę. Mecze i twarze byłych 
hokeistów są elementem ich życia. Brakuje 
nam tego. Gonimy Europę i świat, ale jeszcze 
mamy sporo do nadrobienia. 

A myślisz czasem, że coś zrobiłbyś 
inaczej? Coś zrobiłeś źle, coś dobrze? 
Z jednej strony, myślę że nie, bo zawsze wal-
czyłem jak mogłem, oddawałem serce kiedy 
trenowałem. Walczyłem o miejsce, czasami 
je traciłem, często odzyskiwałem, ale czy 
mogłem gdzieś więcej pocisnąć na treningu, 
czy jeszcze mogłem bardziej się skupić na 
graniu, a nie na jakimś innym życiu obok…?

Na rozrywce?
Chociażby. Masz 20 kilka lat, dzień wolnego 
czy dwa, może powinienem być na siłowni, 
a nie jechać na Manhattan z kumplami na 
dobry brunch i wypić 3 lampki wina. Ale 
z drugiej strony, jakby tego nie było, to pyta-
nie czy byłaby mobilizacja, chęć i ta jedność 
kumpli? Na wyjazdach zawsze było inaczej. 
Oczywiście, tworzyły się grupki, bo drużyna 
nie składa się z samych singli. Są też mężowie, 
ojcowie, zdarzali się też rozwodnicy. Każdy 
miał inną wizję spędzania wolnego czasu. Nie 
wszyscy mogą z tobą wyjść, nie wszyscy mogą 
spędzić pół dnia z tobą, iść do kina. Część 
z nas miała w głowach tylko hokej, część miała 
rodziny na głowie, zawożenie dzieci do szkoły, 
spędzanie czasu z żoną. Ale wszyscy na końcu 
byliśmy tak samo rozliczani z tego co działo 
się na lodzie. Stany i tak były inne niż Europa. 
Tutaj wszyscy jeżdżą razem autokarem, noszą 
te same marynarki z logo klubu. W Ameryce 
ustalano jedynie „widzimy się na lotnisku” 
„do zobaczenia na lodowisku”. Autokar stał 
i czekał, ale w środku było czterech graczy, 
bo reszta już wcześniej dojechała na przykład 
taksówkami, bo już byli nakręceni przed me-
czem, już przygotowywali sprzęt. Bywało też 
tak, że mimo iż autokar miał zaplanowany 
odjazd o 17, odjeżdżał pięć minut wcześniej, 
bo wsiadł już trener. Miał zasadę „autokar 
odjeżdża, kiedy ja do niego wsiadam”.  Każdy 
wiedział, że jeśli chce jechać autokarem, musi 
być 10 minut przed planowanym odjazdem.  

To też jest niezła dyscyplina. 
To jest tzw. mindgame. Oni grają twoją głową, 
nie możesz być cały czas pewny tego co się 

wydarzy. W drużynie jest 26 kilerów, mniej 
lub bardziej twardzi. Ale każdy z nich jest 
w pewnym stopniu wariatem, skurwysynem, 
bo żeby dojść tam gdzie jest, nie mógł być „Mr 
Nice Guy” i przepraszać wszystkich, że ci ktoś 
zajechał skrzyżowanie. Charakter to inna 
kwestia. Możesz ładnie wyglądać na zewnątrz, 
a w środku być kawałem drania. Co nie zna-
czy, że rzucasz w barze na kogo padnie.  

Nie żałujesz, że komuś nie 
przyładowałeś na lodzie? Nie byłeś od 
tego, zawsze ci powtarzano: Ty jesteś 
od strzelania bramek. 
Wiesz, ładujesz w inny sposób – dociskasz 
do bandy, atakujesz werbalnie, wyzywasz, 
coś się dzieje. Mimo wszystko, w kilku bój-
kach na lodzie brałem udział. Zawsze mo-
głem zmienić profil, zacząć trenować boks. 
Ale tu rodzi się pewne niebezpieczeństwo. 
Dostajesz dwa lewe sierpowe albo jakiś su-
per cut z dołu i tracisz przytomność, walisz 
głową w lód. Kiedy wchodzisz w takie klima-
ty to prędzej czy później ktoś cię wreszcie 
trafi, nie jesteś supermanem. Krzysiu Oliwa 
miał fajną zasadę: Co oni mogą zrobić? Jedy-
nie mnie pobić. Nie bał się ciosów. Do tego 
trzeba mieć odpowiednią psychikę. Nor-
malny człowiek nie chciałby dostać w ryj 
z pełnej petardy od gościa, który ma wielką 
łapę i waży 100 kg. On musiał z tym mierzyć 
codziennie, ja wolałem strzelać bramki, być 
w ofensywie i drażnić w jakiś sposób obroń-
ców. Nie zgrywałem twardziela, który zrzu-
ca rękawice i rzuca się na rywala, ale jak 
trzeba było się bronić to się broniłem. Bo 
przetrwać 12 lat w NHL nie da się będąc mię-
czakiem. Tu nikt nie mówi: Zabieraj nasze 
miejsce, bądź lepszy od nas, my sobie damy 
radę. Musisz wejść i walczyć o swoje, jakbyś 
w ogóle nie miał przyjaciół. A przeciwnik 
twoim kosztem chce pokazać, jak on się 
nadaje do swojej drużyny. Chce się popisać 
przed kibicami, trenerem, więc nie odpuści. 
Poza tym to jest jeden wielki biznes i grasz 
przeciwko tej drużynie, ale za miesiąc czy 
dwa ta drużyna może powiedzieć: On całkiem 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Moxy Warsaw Praga Hotel za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.
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nieźle gra. Każdy mecz to właściwie promocja 
własnych umiejętności. Jeśli jesteś dobry to 
nie tylko twoja drużyna cię chce, ale też inne 
mają na ciebie chętkę. I trzeba pamiętać, że 
liga jest zamknięta, drużyny nie spadają do 
niższej ligi. Wypaść może jedynie zawodnik. 
Zresztą, system w Stanach inaczej działa. Nie 
kupuje się i nie sprzedaje zawodników. Raczej 
się ich wymienia albo czeka na koniec kon-
traktu. A z kolei młodych zawodników draftu-
je się przed sezonem. To powoduje, że w NHL 
nie ma stałych faworytów przez wiele lat. Cią-
gle się coś zmienia, jest ciekawiej. 

Czujesz się spełnionym sportowcem? 
Robią już o tobie filmy dokumentalne, 
ostatnio byliśmy na premierze. 
Jasne że można było wygrać więcej. Czy 
nie chciałbym być z reprezentacją Polski 
kilka razy na igrzyskach olimpijskich? Jasne, 
że chciałbym. A udało się tylko raz w 1992 
roku. Miałem wtedy 20 lat i myślałem, że tych 
igrzysk jeszcze kilka zaliczę. Na pewno zdoby-
cie Pucharu Europy było czymś niesamowi-
tym, czy zagranie w meczu gwiazd NHL. Wy-
obraź sobie, że teraz, w tej dekadzie, w 2019 
roku mamy zawodnika w NBA, w All Star 
Game. Albo mamy hokeistę, który jest kołem 
napędowym reprezentacji i uczestniczy w me-
czu gwiazd NHL. Dla mnie miało to ogromne 
znaczenie. Nie udało się wygrać Pucharu Stan-
leya, nigdy nawet nie byłem w finale. A to naj-
trudniejsze z wszystkich trofeów do zdobycia. 
Tak mówią i na to wskazują badania i statysty-
ki. To jest świetnie wymyślone. Sezon zasad-
niczy, a potem kilka rund, w których musisz 
wygrać cztery mecze. Być najlepszym w kon-
ferencji i dopiero potem masz szanse zagrania 
o Puchar Stanleya. Wielu legendom hoke-
ja to się nie udało. Ciesz się, że udało się 
Krzyśkowi Oliwie. On Puchar Stanleya, ja 
Mecz Gwiazd - przetarliśmy szlak, czeka-
my na następnych. Trzeba ciężko praco-
wać, być dobrej myśli i zobaczymy. 

Jedno się na pewno nie zmieniło, jesteś 
nadal świetnym rozmówcą.
Zagadałem cię. Dzięki. 

ENGLISH 

I HAVE MY OWN HOCKEY STORY

We meet from time to time but our 
conversations are no longer in the form of 
interviews. Seven years ago, we talked a lot 
while working on the book ‘Życie na lodzie’. 
Today, we are taking on our roles again: he is 
a former hockey player, and I am a journalist. 
We are deploring the condition of Polish 
hockey and recalling his past in the NHL. 
Ladies and Gentlemen, I give you Mariusz 
Czerkawski – once an outstanding player 

of the best league in the world and Poland 
national team. A hockey legend.

Mariusz Czerkawski, it's been a long time. 
It depends.

What has changed since we finished the 
book ‘Życie na lodzie’? It was in 2012. 
It’s been 7 years; that’s a lot. 
Yes and no. When you think about all those 
times and places when we were sitting and 
talking about the book, how we planned our 
meetings and the whole process, it seems 
it's been three months or so. We’ve played 
a few hockey games, and time has flown by. 
It’s been seven years indeed. We’ve aged 
a bit, we're more experienced, our children 
are older. There’s a lot going on in my life. 
My son does a lot of sports: hockey, basket-
ball, football, tennis, golf. Our association 
Sport7 has been growing. I am cooperating 
with former Olympic champions, Andrzej 
and Wojtek Tkacz and Darek Garbocz. Czer-
kawski Cup has been developing as well. It’s 
held at the PGE Narodowy, which has also 
been an ice rink for a few years. I’m doing 
my best to promote hockey among children.

I know that your perception of sports 
has changed, too. Now, you're more 
into another sport and you play 
hockey less often. 
That’s true, but I still enjoy playing hock-
ey. When I get on the ice, I feel like a child 
again and I don't want to ever leave. I love it. 
But I have a new passion. I play golf, and it’s 
amazing although I’m at a different level now. 
I know its ins and outs; more and more often, 
I take part in tournaments, more and more 
prestigious ones. But it doesn't change the fact 
that hockey is still important in my life, and 
I’m worried about its current condition. We 
have had two presidents of the federation with-
in the last seven years. Both of them were fine 
and had some merits, but the outcome was ter-
rible. Too many things went wrong. Now, we 
have to concentrate on exercising discipline. 
The next elections are next year, and we’ll see 
how things will look then. Fortunately, more 
and more former players are taking an interest 
in the situation, and we’re reaching a point of 
forming an interesting group. We might not 
have as many relations, connections, or busi-
ness knowledge, but we have the passion and 
desire to make it right. For example, I recently 
talked with Henryk Gruth, a former hockey 
player, a brilliant Olympic champion. I had 
a pleasure to be in a team with him. He was 
my idol. He is now working with young hock-
ey players in Switzerland, but he might return 
to Poland, and then we might do something 
together. We must have a good training plan, 

of course. Not only on paper because it must be 
implemented properly. We must find someone 
who will put their heart into it and treat this 
sport less commercially. Someone who will 
not ask about ratings and profits, at least not at 
the beginning. Someone who will look global-
ly at the popularity of hockey in the world. It's 
one of major winter Olympic sports. It may be 
grand in Poland, too. We can have something 
more beside ski jumping. 

You’ve mentioned the presidents. You 
know that people would gladly see 
you in the position of the president of 
the federation. 
Maybe third time's a charm? I've tried 
it twice. Not everyone knows it, but when Pi-
otr Hałasik was leaving, I was going to take 
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over. But it turned out that Dawid Chwałka (the acting 
president) had it all planned and was surrounded by law-
yers. It was impossible to dismiss them; they didn't want 
to hand in their resignation either. When Hałasik's term 
of office was over, it turned out that Chwałka wanted to 
keep the position. He had considerable support because 
he took good care of it. Also, he had political support 
thanks to one of the deputy presidents who was a mem-
ber of the ruling party. Things started happening, but it 
all had unclear foundations and rules. A blown egg. The 
shell broke, and it turned out it was empty inside with 
plenty of debts. 

But you know, Mariusz, the problem is that we know 
hockey is a beautiful sport, a very challenging one, 
and if someone practises it professionally, at a very 
high level, he looks like Paganini virtuoso. But people 
aren’t aware of it. People in Poland must get to know 

it better because it’s still a niche sport. And that’s 
not only the role of the President of the Polish Ice 
Hockey Federation or the deputy presidents. It’s the 
role of a larger group. 
Of course. That's why when I’m talking about someone who 
will care about hockey, I don’t mean a private businessman 
who will invest some money locally because his son plays 
hockey in a local team. I’m speaking about the whole infra-
structure. Ice rinks in Poznań and Wrocław have just been 
built. The matter is pending in Lublin and Bielsko Biała. It’s 
unbelievable that a number of big Polish cities don’t even 
have ice rinks. There are tennis courts, basketball courts, 
gyms, swimming pools, but there are no ice rinks even in 
the capital. Well, there is Torwar, which belongs to the Cen-
tral Sports Centre. To be honest, there is no indoor ice rink 
in Warsaw. Torwar offers practice for adolescents, and I’m 
sure they would welcome a senior team in the city, just like 
hockey fans would like to go to good hockey games. 
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You know that the most popular sport in 
Poland is football.
That’s right. We built beautiful stadiums 
for UEFA Euro, local green football fields 
were put up. The infrastructure developed, 
the business was thriving, television did its 
share. For certain, hockey needs such a ma-
keover, too. It’s not an easy sport. It's a team 
sport. But it deserves to be number one in 
winter. Of course, everyone thinks that our 
national winter sport is ski jumping. But how 
many of us have ever been on a ski jump? 
How many of us have ever worn such skis? And 
skates? Despite appearances, where there are 
ice rinks, there are crowds of skaters. Crowds 
of people go to the PGE Narodowy. People en-
joy skating and feeling the wind in their hair. 
It's a great pastime. Of course, it’s a long way 
away from professional hockey, but those pe-
ople need to see that it's the fastest team sport 
in the world and it’s great to fly in the cold. 
And imagine us playing against Canada or 
Russia, Sweden, Finland, the Czech Republic 
or Germany, who have recently played in the 

finals of the Olympic Games. It’d be ama-
zing. We used to play against Germany as 
equals or win easily. Now, we’re no match for 
them. Not because we're poor, lazy, or have 
no talented players. We're just stuck, and the 
world is going forward. Our development 
stopped after the political transformation. 
It was easy when clubs were subsidised by 
mines, but when it was time to make some 
changes, our presidents let the chance slip. 
And, to cap it all, people still believe that 
hockey is an expensive sport. Of course, you 
need to buy skates or the necessary equip-
ment, but later, let's be honest, the amounts 
spend on fuel by speedway racing clubs are 
like a budget of top Polish hockey clubs.

Hockey lacks publicity, figures like Mariusz 
Czerkawski. You managed to build a certain 
image in the media – not only as a hockey 
player but also a recognised public figure.
Yes, that’s another problem. If we had a few 
players playing in top hockey leagues in the 
world or in Europe, the situation would be 

different. We need players who aren't afraid of 
cameras, can talk about the game openly and 
discuss a few things. Our players are doing 
fine, but, as you say, if they don't achieve me-
dia success, they won’t become recognisable. 
If they aren't recognisable, they don't feel they 
need to take part in cultural life, such as chari-
ty events or meetings at schools. It’s all organi-
sed locally, like, for example, in Tychy. People 
in Poznań, Warsaw, or Wrocław can't list the 
names of ten hockey players. They don’t know 
Poland's position in the global ranking or our 
last opponents. As a result, we’re having this 
conversation today. You have to ask me when 
it will get better, and I have to try to answer 
these questions. Heniek Gruth, whom I’ve 
mentioned earlier, was right when he said that 
if we started to train children tomorrow, we 
might see some effects in ten years. The pro-
blem is we also have to think short-term, abo-
ut the next season. Unfortunately, the hockey 
community is relatively small, and we don't 
see eye to eye. There are too many quarrels 
and misunderstandings. 

I think that's the main problem. 
We’re not going in the same direction, but 
we're still young. Things may turn around, and 
good times may come.

Speaking of those unknown hockey 
players… Perhaps we could do with a 
few more daredevils like you. You moved 
to Sweden when you were 19. It wasn't 
easy, but you took the risk because you 
didn’t want to be a star of the Polish 
league, it wasn't enough for you. You 
wanted more. I believe there isn’t enough 
risk in Polish hockey.
You’re right. It's convenient to be one of the 
best players in a given league and be close 
to your family, children, friends, in-laws, 
brothers, uncles, and so on. You can spend 
the weekends with your family, come home 
after the game, and live a happy life. It’s com-
pletely different to move abroad, study fore-
ign languages, go to school at the age of 20 
and learn foreign vocabulary; to start from 
scratch. It's difficult to say what my life wo-
uld be like if I were 19 now. The world is 
more open, and it's easier to emigrate, but, on 
the other hand, life in Poland is so pleasant 
and good you don't feel the pressure to look 
for a better league. Life in Poland may turn 
out to be better than in Slovakia or a small 
Swedish town. Or in Finland, where winter 
lasts 6–7 months a year, and the sun sets at 
about 14. It’s a short way to depression. Is it 
worth it to make such a sacrifice to begin in 
a town of 3000 inhabitants for a lower sala-
ry, but be able to get to a higher level? It de-
pends on your character, for sure.



But hockey players are tough.
That’s right. So perhaps that's not the pro-
blem. Perhaps it’s not like the door is wide 
open, and a few scouts come and say, ‘We 
have a team for you in Finland and another 
job offer in Sweden.’ We hear from clubs 
from England, Ireland, or France. And they’re 
not top of the line. Some of our players play 
abroad, for example, Aaron Chmielewski in 
the south and Dronia in the 2nd league in 
Germany. In 1991, I got a call from a mana-
ger of a Swedish club, who invited me for a 
test to the European champion team. Can 
you imagine what I felt? I was a teenager 
full of dreams. Some say that it's easier to 
decide then because you don't have much 
to lose. But it was huge for me. I had to get 
out there and make the most of it. Hockey 
in Poland was in a different place then. Our 
national team competed with top teams 
from the world. I remember that once, in 
junior championships, the three best sco-
rers were Pavel Bure, Jaromir Jagr. and Ma-
riusz Czerkawski. It's easy to be noticed if 
you're listed among such players. Now, our 
team plays in the 2nd or 3rd division. It's a 
different world. It’s more difficult to show 
what you can do. When Henryk Gruth pro-
poses a young Pole for the junior team in 
Switzerland, they ask him where Poland is 
playing and why they should hire some Pole 

if they have plenty of talented boys in their 
country. That’s another problem. Ameri-
can leagues aren't as open as we think. In 
the NBA, we’ve had Trybański, Lampe for 
a while, and Gortat. Anyone else? I don't 
think so. No wonder that little happened 
after Czerkawski or Krzysiek Oliwa. Tho-
usands of boys are waiting in line. There 
are also Czechs, Slovaks, Latvians, and Ka-
zakhs. Well, actually, they aren’t waiting. 
They go to appropriate schools, to junior 
leagues, in their teens. The competition is 
huge, and the level of the NHL is very high. 

Do you ever miss the NHL, the US, 
Canada? Do you think of it with 
fondness and regret?
What do you think? Do you miss the times 
when you were a student, your friends?

That’s different. 
Well, I don't think about high school so much 
either. Of course, I think about the NHL. 
Firstly, other people remind me of it, they 
remember it, too. It’s not that I was playing 
in the NHL and now I’m playing football at 
the highest level and I’ll soon be playing 
golf at the world championships and the 
Olympic Games. I have my own story, which 
is finished, and it won't be continued. It was a 
stage of life which I will be remembered for. 

There will be no other sporting career in 
my life. It's funny that I’m asked for auto-
graphs only by men and women at my age, 
never the younger ones. Well, every genera-
tion has its idols. Although recently, I was 
approached by a teenager on a train, and 
she said, Excuse me, Mr Mariusz, will you 
sign an autograph? It was nice because she 
was about 19 years old. It's great she’s inte-
rested in hockey, I thought. And she said, 
It’s for my dad. That's life. I finished my 
career in the NHL in 2006. Those kids for 
whom I organise tournaments these days 
today don't know much about me – only 
what theirs parents tell them or what they 
watch on YouTube. The more so it's hoc-
key, not football, which is constantly in the 
spotlight. Boniek and Lewandowski will 
always be remembered in Poland. Well, we 
sometimes mention Tkacz, who stopped 
the Soviet Union in 1976 like Tomaszewski 
stopped England three years earlier. But 
it's not Sweden or Canada where another 
jersey number is reserved every week. Play-
ers are added to the Hall of Fame all the 
time, and their names are often repeated. 
Former players are invited to television to 
watch important games together and they 
wear shirts with their names dating back to 
30 or 40 years when they won the Stanley 
Cup or at least played in the finals. Thus, 
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the young can remember hockey legends. The elderly 
look back with fondness on those times because they 
remember that, for example, two days after the game, 
her fiancé asked her to marry him. The games and fa-
ces of the former hockey players are a part of their li-
ves. We miss that. We’re trying to catch up with Europe 
and the world, but it’s still a long way to go. 

Do you ever wonder what if you had done things 
differently? Things that went right or wrong? 
On one hand, I think not because I always did my best 
and put my heart into it. I fought to keep my position 
– I sometimes lost it, then got it back – but to wonder 
if I could do better during some practice, concentrate 
more on the sport instead of other aspects of life…?

Like fun and entertainment?
For example. Imagine you’re in your twenties and you have 
a day or two days off – maybe I should have been at the 
gym instead of going to Manhattan with my friends for 
brunch and drinking three glasses of wine. But, on the 
other hand, without it, would we have felt motivated, 
determined, united? It was different when we played 
away from home. Of course, there were several small 
groups because not every player in the team was sin-
gle. There were husbands, fathers, also divorcees. Eve-
ryone wanted to spend their time in a different way. 
Not everyone is able to go out and spend half a day with 
you, go to the cinema. Some of us only thought abo-
ut hockey, some had families, had to drive children to 
school, spend time with their wives. But, in the end, 
we all were assessed for what we did on the ice. Still, 
the United States was different from Europe. Here, the 
team go by bus together, wear the same jackets with 
the logo of their club. In the US, we were like ‘we’ll meet 
at the airport’ or ‘see you at the airport’. The bus was 
waiting, but there were only four players inside becau-
se others have already come by taxi. They were exci-
ted before the game and they were already getting the 
equipment ready. Also, although the departure was at 
17, the bus sometimes left five minutes earlier becau-
se the coach had already got on it. He had a rule ‘the 
bus leaves when I got on it.’ Everyone knew that if they 
wanted to go by bus, they had to come 10 minutes 
before the departure. 

That’s firm discipline, isn't it? 
It's the so-called mind game. They play with your head; 
you are never sure what’s going to happen. There are 
26 killers on the team, more or less tough. But each of 
them is a son of a bitch to some extent because to get 
there, he couldn’t be Mr Nice Guy and apologise to eve-
ryone for cutting in on them. Character is a different 
kettle of fish. You may look nice on the outside, but be a 
son of a bitch. Which doesn't mean trying to pick a fight 
with random guys in a bar.

Don't you regret you haven't whacked anybody on 
the ice? It wasn't your role; you were always told, 
Your job is scoring. 
Well, you know, you can whack your opponents in a dif-
ferent way – you board them, attack them verbally, call 

them names, something’s going on. Still, I took part in 
a few fights on the ice. I could change my career, start 
doing boxing. But it's also dangerous. You get two left 
hooks or a huge cut from the bottom, you lose conscio-
usness, hit your head on the ice. When you start picking 
up fights, someone will get you sooner or later – you're 
not a superman. Krzysiu Oliwa had a nice rule, What can 
they do to me? Beat me, at most. He wasn't afraid of 
blows. But it depends on your character. A normal per-
son wouldn't like to be hit hard on the face by a huge 
100 kg guy. He had to face it every day; I preferred sco-
ring, being in the attack, teasing and annoying defen-
sive players. I didn’t play a tough guy who would take 
off his gloves and lunge at his opponent, but when I did 
defend myself when I had to. A wimp wouldn’t survive 
12 years in the NHL. Here, nobody says, Take our pla-
ce, be better than us, we’ll be just fine. You need to stand 
up for yourself and fight for your dreams as if you didn't 
have any friends. Your opponent wants to show off to 
his supporters, coach, and team at your expense, so 
he won't ease up. Besides, it’s big business, and you're 
playing against some team, and in a month or two, 
that team may say, Well, he isn't bad. Every game is an 
opportunity to promote yourself. If you're good, you’re 
desired not only by your time but other teams as well. 
And you need to remember that the league is closed; 
the teams don’t fall to a lower league. Only a player may 
fall overboard. The system in the US is different. Play-
ers aren't bought or sold. They're exchanged, or their 
contracts aren't renewed. Young players, on the other 
hand, are drafted before the season starts. As a result, 
there are no long-term favourites in the NHL. Things 
are changing, it's more exciting. 

Do you feel fulfilled as a sportsman? You’re a subject 
of documentaries, one of which has just come out.
Well, of course, I could win more. Wouldn't I like to be on 
our national team at the Olympic Games a few times? 
Of course, I would. But it happened only once, in 1992. 
I was 20 then and I thought I’d take part in several 
Olympics in the future. For certain, winning the Eu-
ropa Cup was amazing; or playing in the NHL All-Star 
Game. Imagine that now, in this decade, in 2019, we 
have a player in the NBA, in All Star Game. Or that we 
have a hockey player, who is the driving force of our na-
tional team and is playing in the NHL All-Star Game. 
It was very important to me. I didn't win the Stanley 
Cup; I’ve never even played in the final. That’s the har-
dest trophy to win according to studies and statistics. 
It’s really well-planned. The regular season, then a few 
rounds where you have to win four games at least. If 
you're the best in your conference, you get a chance to 
compete for the Stanley Cup. A lot of hockey legends 
didn't achieve that. We should be happy that Krzysiek 
Oliwa did. He had the Stanley Cup, I – All Star Game. 
We blazed the trail, now we’re waiting for the next ones 
to come. We need to work hard and be positive – and 
we’ll see how things will turn out.
 
One thing hasn't changed for sure – you're still great 
to talk to.
Yes, I’ve said a lot. Thanks.  
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ako przedstawiciel tzw. „wyższej klasy średniej” po-
winienem jeździć dobrym samochodem z napędem 
na cztery koła i planować wyprawy do Kambodży 

oraz Tajlandii, bo Europa jest już przecież passé. Jako 
intelektualista powinienem spędzać czas na czytaniu 
książek wielkich filozofów w oryginale. Każdy tydzień za-
czynać się powinien wizytą w muzeum albo w operze, aby 
było o czym dyskutować ze znajomymi podczas wieczo-
rów spędzanych w knajpie, w której kieliszek wina kosztu-
je tyle, ile roczna porcja żywnościowa dziecka w krajach 
trzeciego świata. 

Jako współczesny young professional nie powinienem 
kalać swoich rąk pracą w ogrodzie, ani tracić czasu na 
przygotowywanie jedzenia z podstawowych, banalnych 
składników. Na obiad i kolację koniecznie sushi lub ra-
men, a na śniadanie bio-warzywa z najczystszych upraw 
górskich – Tatry, Alpy, Pireneje. Oczywiście dostarczone 
pod drzwi przez firmę cateringową w plastikowym (o zgro-
zo!) pudełku – 1500 kalorii, dieta magnezowo-krze-
mowo-nutri-hydro-beztłuszczowo-bezsensowna. 

Nie pracuję w korporacji, nie jeżdżę SUV-em, z karty 
kredytowej korzystam od czasu do czasu, żeby styki jej 
nie zaśniedziały. Piję smaczne, ale niezbyt drogie 
wino. Tak samo lubię wykwintne knajpy, jak i wszelkie 

J

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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street-foody. Ubrania kupuję w sieciówkach, no czasem 
szarpnę się na coś z wyższej półki. Nie kupuję rzeczy, na 
które mnie nie stać. Mama powtarzała, żeby wystrzegać 
się kredytów, a jeżeli już je brać to maksymalnie na taką 
kwotę, jaką się posiada w ramach tzw. majątku. Jak pa-
trzę na to, co się dzieje dookoła widzę, że mama była mą-
drym człowiekiem!

Wystarczy mi świadomość, że mogę wiele, a cieszy 
fakt, że wiele nie potrzebuję i nic tak naprawdę nie muszę. 
Jeżeli będę chciał kupię tego SUV-a na raty, zatankuję do 
pełna płacąc kartą kredytową, spakuję rzeczy od projek-
tantów do designerskiej walizki z logo połyskującym ocho-
czo nawet w gęstej mgle albo wsiądę do samolotu, dokupię 
biznes-klasę na półtoragodzinny lot, zrobię sobie kilka 
selfie, nie wyjdę z fotogenicznego hotelu i będę udawał, 
że jestem kim nie jestem. Zaraz potem się obudzę, wstanę 
rozczochrany, zrobię sobie zwykłą kawę ze zwykłym mle-
kiem i poczytam ubiegłotygodniową gazetę ciesząc się, że 
mi nie odbiło. 

ENGLISH

FOR THE SHOW

As a representative of the so-called upper middle class, 
I should have a nice car with four-wheel drive and be plan-
ning a trip to Cambodia and Thailand, because Europa is 
so passé. As an intellectual, I should spend my time read-
ing books of great philosophers in the original. My every 
week should begin with a visit to a museum or the opera, so 
that I would have something to discuss with my friends 
during evenings in the bar, where a glass of wine costs 
as much as an annual food ration of a child in third 
world countries.

As a contemporary young professional, I should not 
sully my hands with gardening or waste time on cooking 
with basic ingredients. I should have sushi or ramen for 
dinner and supper, and for breakfast – bio veggies from 
the purest mountain farms – in the Tatras, the Alps, and 
the Pyrenees. Of course, they should be delivered by a ca-
tering company in a plastic (how outrageous) box – 1500 
calories, a nutri-hydro diet rich in magnesium and silicon, 
fat and sense free. 

I do not work in a corporation or have a SUV; I use my 
credit card from time to time to keep it working. I drink 
tasty but not very expensive wine. I like refined restau-
rants as much as street food. I buy clothes in chain stores 
– well, from time to time, I buy something of a premium 
class. I do not buy things I cannot afford. My mum always 
told me to avoid loans, and should I take one, it should not 
exceed the worth of my property. When I look around, I re-
alise my mum was very wise!

I am satisfied with the knowledge that I can do a lot and 
I am happy that I do not need much and I do not have to do 
anything. If I want to buy that SUV in instalments, I will fill 
it up and pay for the petrol with a credit card, pack up de-
signer clothes to a designer suitcase with a logo glittering 
in the heavy fog or I will get on a plane, fly business class to 
a destination one and a half hour away, take a few selfies, 
I will not leave an attractive hotel and pretend I am some-
one I am not. Then, I will wake up, get up, make myself an 
ordinary coffee with ordinary milk, and read last week’s 
newspaper glad that I did not go insane. 
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TEN SIĘ ŚMIEJE.... 
Województwo Podlaskie to zdecydowanie 
najbardziej znany region Polski. Już od kil-
ku lat internauci prześcigają się w tworzeniu 
prześmiewczych memów o Podlasiu, wśród 
których królują te o strzelaniu do samolotów 
z łuku i zdawaniu egzaminu na prawo jazdy 
wierzchem. A co jeśli Wam powiem, że pół-
nocno-wschodnia część naszej ojczyzny to je-
den z najpiękniejszych i najciekawszych frag-
mentów naszego kraju? I jeszcze dodam, że 
bardzo łatwo się w nim zakochać? Cóż, wtedy 
memy o Sosnowcu i Radomiu będą musiały 
Wam wystarczyć...

POD LASEM
Podlasie to prawdziwa skarbnica polskiej 
przyrody. Znajdują się tu 4 parki narodowe: 
Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wi-
gierski, 3 parki krajobrazowe, 93 rezerwaty 
i prawie dwa tysiące pomników przyrody. 
Na terenie Białowieskiego Parku Narodo-
wego rośnie jeden z ostatnich fragmentów 
lasu pierwotnego nizin europejskich - Puszcza 
Białowieska. Zamieszkuje ją wiele zwierząt, 
jednak jej niekwestionowanym królem jest 
żubr żyjący tu dziko od wielu lat. Jest to naj-
większa na świecie populacja tego gatunku, 
a liczba osobników w 2017 roku wynosiła bli-
sko 600 sztuk.

Całkiem niedaleko znajduje się Narwiań-
ski Park Narodowy zwany Polską Amazonką. 
Niezwykłe labirynty wodne wydrążone przez 
rzekę Narew stworzyły tu niepowtarzalny, 
bagienny ekosystem, którego rozległe trzci-
nowiska są domem dla Błotniaka Stawowego 
- symbolu parku i jednego z najpiękniejszych 
ptaków drapieżnych w kraju. Narew, tak samo 
jak Amazonka, to rzeki anastomozujące 
czyli takie, które równocześnie płyną wielo-
ma korytami, tworząc między nimi maleń-
kie wysepki. 

Na obszarze 59223 hektarów rozciągają 
się tajemnicze mokradła, bagna i torfowiska 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, któ-
ry jest największym i najdłuższym parkiem 
narodowym w kraju. Występuje tu ponad 
250 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich 
jak cietrzewie, orliki grubodziobe, wodniczki 
czy bataliony. Bagna Biebrzańskie są najwięk-
szą w Europie ostoją dzikiej przyrody i każ-
dego roku odwiedzają je tysiące ornitologów 
z całego świata. Ogromne rozlewiska dały 
schronienie zwierzętom w czasie II wojny 
światowej, bo tylko tu, na rozległych mokra-
dłach parku, wojnę przetrwały polskie łosie.

W BAJKOWEJ KRAINIE
Spośród 3757 wsi znajdujących się na Pod-
lasiu, 3 są jedyne w swoim rodzaju. Soce, 
Puchły i Trześcianka to maleńkie, kolo-
rowe wioski położone w  dolinie Narwi. 

Nazywane są Krainą Otwartych Okiennic 
gdyż słyną z uroczych, snycerskich dekora-
cji nadokienników, podokienników, okien-
nic, wiatrownic, narożników oraz elewacji. 
Ta bogata ornamentyka jest pamiątką po 
dawnym osadnictwie rosyjskim i występu-
je tylko w tym rejonie Polski. W Socach za-
miast asfaltu i zasięgu są serdeczne uśmiechy 

mieszkańców oraz bociany, które ze swoich 
licznych gniazd przyglądają się ciekawsko 
wszystkim nieznajomym. Są tu również nie-
zwykłe, kamienne krzyże wotywne, które 
otaczają wioskę z każdej strony. Legenda gło-
si, że w 1895 roku mieszkańcy wsi ustawili je, 
aby odpędzić się od dziesiątkującej ich epide-
mii. Choroba szczęśliwie ustała, ale krzyże 

N A Z Y WA N E  SĄ  K R A I N Ą  O T WA RT YC H 
OK I E N N IC  GDY Ż  S ŁY N Ą  Z   U RO C Z YC H , 
S N YC E R S K IC H  DE KOR AC J I 
N A D OK I E N N I KÓW,  P OD OK I E N N I KÓW, 
OK I E N N IC ,  W I AT ROW N IC , 
N A ROŻ N I KÓW  OR A Z  E L EWAC J I.
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połączone kiedyś ciągłą nicią pozostały 
na swoim miejscu, strzegąc mieszkańców 
po dziś dzień. 

Cerkiew parafialna pod wezwaniem Opie-
ki Matki Bożej w Puchłach wiąże się nieroze-
rwalnie z XVI - wieczną legendą o objawieniu 
cudownej ikony Matki Boskiej Opiekuń-
czej. Pokazała się ona schorowanemu 
starcowi, który zamieszkał pod lipą rosną-
cą na pagórku. Po ujrzeniu Matki Boskiej 
zaczął się gorliwie modlić, co przyniosło 
mu ukojenie i uleczyło obrzęk jego nóg. 
Miejscowość Puchły przyjęła swoją na-
zwę właśnie od nazwy schorzenia, a świą-
tynia, którą natychmiast tu wzniesiono, 
stała się miejscem pielgrzymek i licznych 
uzdrowień, szczególnie w czasach epidemii 
dżumy i cholery. Cerkiew w Puchłach to je-
den z najpiękniejszych obiektów sakralnych 
w Dolinie Górnej Narwi, jednak na podobne 
określenie zasługują cerkwie położone we 
wsiach Trześcianka, Stary Kornin, Dubicze 
Cerkiewne, Narew, Rogacze i Parcewo. 

LAS KRZYŻY
KilkanaOkoło 12 km od Siemiatycz znajdu-
je się niewielkie wzniesienie otoczone gę-
stym lasem. W deszczowy dzień nie ma tu-
taj nikogo, a monotonny szelest liści i brak 
żywej duszy dookoła dodatkowo podkreślają 
mistycyzm Świętej Góry Grabarki. Cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, dzięki licznym 
uzdrowieniom w  czasach zarazy, jest celem 
pielgrzymów z  całego świata. Większość 
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z nich pozostawia tu po sobie krzyż intencyjny. Ich licz-
ba przekracza obecnie 10 tysięcy, a aury tajemniczości 
i magii, której one dostarczają, nie da się opisać żadnymi 
słowami. U podnóża góry znajduje się cudowne źródełko, 
którego woda uchroniła okolicznych mieszkańców przed 
epidemią cholery panującą na Podlasiu w 1710 roku. Po 
dziś dzień pielgrzymi napełniają butelki świętą wodą i ob-
mywają nią chore lub bolące miejsca. Robi się to przy po-
mocy chusteczek, które później pozostawia się nad wodą. 
Mniszki z żeńskiego klasztoru znajdującego się na wzgó-
rzu zbierają je i palą, modląc się za wiernych. 

Czy to wszystko, co ma do zaproponowania Podlasie? 
Zdecydowanie nie! Na trasie zwiedzania jest też przepiękny 
Pałac Branickich w Białymstoku, znana na całym świecie 

stadnina koni w Janowie Podlaskim, tajemnicza Twierdza 
Osowiec, imponujący Zamek w Tykocinie, wyjątkowy (zie-
lony!) Meczet w Kruszynianach oraz muzeum Ikon w Su-
praślu. Wszystko to jest otoczone bujnymi lasami, dziką 
przyrodą i czasem, który płynie tu swoim tempem. A samo 
Podlasie, cóż...ten się śmieje, kto się śmieje ostatni! 

ENGLISH

THE LAST LAUGH

The Province of Podlaskie is definitely the bestknown 
region in Poland. This is mostly owing to mocking me-
mes about it the Internet has been bursting with for the 

M I EJSCOWOŚĆ PUCH ŁY PR Z YJ ĘŁ A SWOJĄ NA Z W Ę 
W Ł A ŚN I E OD NA Z W Y SCHOR ZEN I A, A ŚW I ĄT Y N I A, 
KTÓR Ą NAT YCH M I A ST TU WZ N I E SIONO, 
STA Ł A SI Ę M I EJSCEM PI EL GR Z Y M EK...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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last several years, including those about 
shooting planes with a bow and arrow and 
taking a driving licence test on horseback. 
But what if I told you that the north-east-
ern part of our country is one of the most 
beautiful and attractive destinations? And 
easy to fall in love with? Well, in that case, 
you will have to make do with memes about 
Sosnowiec and Radom.

NEAR THE FOREST
Podlasie is a treasury of Polish nature. In the 
region, there are four national parks – Białow-
ieża, Biebrza, Narew, and Wigry – three land-
scape parks, 93 nature reserves, and 2000 
natural monuments. The Białowieża National 
Park boasts one of the last remaining parts of 
the European Plain oldgrowth forest – the Bi-
ałowieża Forest. It is home to a lot of animals, 
including the world largest population of bi-
son, which have been living here in the wild 
for a long time. In 2017, their number was 
almost 600.

In the vicinity, there is the Narew Nation-
al Park, also called the Polish Amazon. Re-
markable water labyrinths worn by the Narew 
River created a unique marshy ecosystem, 
whose wide reeds are home to the western 
marsh harrier – the symbol of the park and 
one of the most beautiful birds of prey in 
Poland. The Narew River, just like the Ama-
zon, is an anastomosing river, which means it 
consists of multiple interconnected channels, 
creating small islands in between them. 

In the area of 59  223  hectares spread 
mysterious bogs, marshes, and peat bogs of 
the Biebrza National Park, which is the larg-
est and longest national park in Poland. It is 
home to over 250 species of birds, including 
such rare species as black grouses, greater 
spotted eagles, aquatic warblers, and ruffs. 
The Biebrza Marshes are the largest wild na-
ture sanctuary in Europe and are visited by 
thousands of ornithologists from all over the 
world every year. During the Second World 
War, the vast water areas gave shelter to an-
imals and were the only place where Polish 
elks survived the war.

A FAIRYTALE LAND
In Podlasie, there are 3 757 villages, but three 
of them are special. Soce, Puchły, and Trześ-
cianka are small, colourful villages locat-
ed in the Narew Valley. They are called the 
Land of Open Shutters as they are renowned 
for lovely woodcarved decorations, such as 
drips, windowsills, wind beams, quoins, and 
facades. This rich ornamentation is a remain 
of Russian settlements and occurs only in this 
region. In Soce, instead of asphalt and range, 
you will find friendly, smiling people and storks 
observing strangers with curiosity from their 

nests. The village is surrounded by remark-
able stone votive crosses. Legend has it they 
were set in 1895 to chase away an epidemic 
decimating the village inhabitants. The dis-
ease stopped, and the crosses once linked 
with a thread have remained as initially set, 
protecting the inhabitants to this day. 

The Protection of Virgin Mary Orthodox 
Church in Puchły appears in a 16thcentury 
legend about the revelation of the miraculous 
icon of Protective Virgin Mary. She revealed 
herself to an ailing old man who was living 
by a lime tree on the hill. After he saw Vir-
gin Mary, he began to pray fervently, which 
brought him comfort and healed his swollen 
legs. The village of Puchły was named after 
his illness, and the temple erected on the site 
became an object of pilgrimages and a place 
of miraculous healings, especially in the 

times of the bubonic and cholera plagues. The 
church in Puchły is one of the most beautiful 
sacral buildings in the Upper Narew Valley. 
Other remarkable Orthodox churches in the 
region can be found in Trześcianka, Stary 
Kornin, Dubicze Cerkiewne, Narew, Rogacze, 
and Parcewo. 

THE FOREST OF CROSSES
About 12 kilometres of Siemiatycze, there is 
a small hill surrounded by a dense forest. On 
a rainy day, there is not a living soul there, and 
the monotonous rustle of leaves adds to the 
mysticism of the Holy Hill of Grabarka. Ow-
ing to numerous healings in the times of the 
plague, the Transfiguration of Jesus Ortho-
dox Church has become an object of pilgrim-
ages from all over the world. Most pilgrims 
leave intention crosses here. Now, there are 
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more than 10 000 crosses in the forest, which 
creates an indescribable aura of mystery and 
magic. At the foot of the hill, there is a mi-
raculous spring, whose water protected the 
locals from the cholera epidemic spreading 
in Podlasie in 1710. To this day, pilgrims have 
been visiting the spring to fill their bottles 
and wash ailing body parts in it. For that pur-
pose, they use tissues, which they later leave 
by the water. Nuns from the local convent on 
the hill collect and burn the tissues, praying 
for believers. 

Are these all attractions you can find 
in Podlasie? Definitely not! The region also 
boasts remarkable Branicki Palace in Białys-
tok, the world-famous horse stud in Janów 
Podlaski, the mysterious Osowiec Fortress, 
the majestic Tykocin Castle, the unique 
(green!) Mosque in Kruszyniany, and the Mu-
seum of Icons in Supraśl. All these places are 
surrounded by dense forests, wild nature, and 
mysteries of time. And as for Podlasie, well, he 
who laughs last laughs best. 
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tworzę ją. Jestem miastem, ale jednocześnie jestem 
obcy, bo oddzielony aparatem i szkłem. Trochę jak 
świadek. Patrzę zza szyby. Nie uczestniczę, tylko 
przyglądam się, jestem obserwatorem. Zapisuję obraz. 
Więc może jednak mnie nie ma. To jest ta wolność. 
Czapka niewidka. Mogę więcej, dotykam świata i nikt 
tego nie widzi. 

J.W.: Chyba nie da się rozłączyć bycia "w" i bycia "poza". 
Jak w mechanice kwantowej, obecność obserwatora 
zmienia wartość rzeczy obserwowanej.
B.M.: Dlatego właśnie mówię – jestem i mnie nie ma.

J.W.: Czy miasto można kochać?
B.M.: Chyba można. 

J.W.: Ale tak po prostu? Czy z powodu ludzi, 
którzy w nim są, atmosfery, kultury? Nie wiem jak 
z fotografowaniem, nigdy nie byłem fotografem.
B.M.: Można kochać siebie w mieście.

J.W.: Tego jaki jesteś wtedy, gdy przesiąkasz 
atmosferą miasta?
B.M.: To specjalny rodzaj miłości. Szczególny rodzaj 
intymności. Wolności. Jestem częścią tkanki miejskiej, 
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J.W.: A może wydaje Ci się, że masz 
czapkę-niewidkę, a tak naprawdę ta czapka 
to fluorescencyjny kombinezon. Gdy ją 
zakładasz, ludzie zachowują się inaczej, 
przestrzeń układa się w inny sposób.
B.M.:Chyba nie. A nawet jeśli ktoś zorientuje 
się, że jest w moim obiektywie to zdjęcie zosta-
nie zrobione ułamek sekundy wcześniej. Plus, 
mnie naprawdę nie interesuje atakowanie lu-
dzi na ulicy i pokazywanie ich zaskoczonych 
twarzy. Człowiek jest częścią miasta, częścią 
ilustracji, dodatkiem, często niewidocznym, 

czasem plamą czy cieniem. Ludzie na ulicy 
nigdy mi nie pozują, nie zmieniają swojego za-
chowania na widok mojej jaskrawości, bo ja na 
ulicy staram się być szary i niewidoczny. 

J.W.: Mówisz prawdę czy trochę 
kreujesz? Wiesz, z człowiekiem nigdy 
nie wiadomo. Naprawdę jesteś cichym 
duszkiem, czy może myślisz, że nim 
jesteś, a może to taka poza? Lubię 
rozmyślać o tym, czy świat mi przez 
kogoś przedstawiony jest jego światem 

M I E J S K A  D Ż U N G L A

naprawdę, czy światem stworzonym na 
jakiś użytek.
B.M.: Bycie duchem na ulicy jest bardzo prak-
tycznym i jedynym (który znam) sposobem 
na to, żeby cokolwiek dostrzec i uchwycić. 
Nie ma w tym autokreacji. Ulica jest, jaka jest. 
Albo jesteś niewidoczny albo wywołujesz 
sobą reakcję i sprzedajesz jakąś wytworzoną 
sytuację. Coś sprzedajesz. Trochę inaczej 
jest wtedy, gdy robię portret. Wtedy jest in-
terakcja. Jest czas i miejsce na zmaganie się 
dwóch osobowości, kuszenie, prowokowanie, 
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łechtanie ego. Zdjęcia ulicy są aktem o zupeł-
nie innej naturze, innej intymności i specyfi-
ce. Więc nie Kuba, nie kłamię (śmiech).

J.W.: Czyli miasto żyje niezależnie od ludzi?
B.M.: No jasne ,że nie. Zobacz wizję rozkładu 
Nowego Jorku, którą pokazał Francis Lawren-
ce w I am Legend. Popatrz na historię Czer-
nobyla, czy na apokalipsę 28 days later Dan-
ny’ego Boyle’a. 

J.W.: A może tak powinno wyglądać 
życie? Dzikie, nieujarzmione, niczym 
nieskrępowana, schopenhauerowska 
wola? Czy wolisz obrazy przyrody 
ujarzmionej?
B.M.: Życie w metropolii jest dzikie i nie-
ujarzmione bez mitycznej apokalipsy. Z as-
faltu ulic nie musi wyrastać dzika trawa, 
po której zamiast jeżdżących samocho-
dów błąkają się antylopy. Żywot człowieka 
w mieście jest zmaganiem. Na placu Zbawi-
ciela - obok roześmianej młodzieży - siedzą 
przepędzani bezdomni. Zdarza się, że straż 
miejska z właścicielami lokali, a nawet sami 
goście gonią człowieka brudnego i niedołęż-
nego. W Harlemie narkomanka w ulicznej 
kałuży czyści swoją strzykawkę, a potem 
maluje sobie usta, spoglądając w witrynę 
kawiarni, sprzed której jest odganiana. Nie 
potrzebujesz zagłady, katastrofy czy tsuna-
mi, żeby dostrzec dzikość miasta. Wilkołaki 
i superbohaterowie są w filmach. W życiu 
jest samotność i brud.  

J.W.: I to właśnie widzisz w swojej 
czapce-niewidce?
B.M.: Czasem. Ale nie lubię tego fotografo-
wać. Nie lubię epatować.

J.W.: Uważasz, że to zbyt mocne?
B.M.: Wolę pokazywać to co między słowami. 
Ciszę. Samotność. Nie wtedy, kiedy doskwie-
ra i każe człowiekowi poruszać się na skraju, 
ale wtedy, gdy jest nieodzowna. Gdzie jak 
nie w mieście widać ją najbardziej. 

ENGLISH

URBAN JUNGLE IN HUMAN LENS

J.W.: Can you love the city?
B.M.: I think you can.

J.W.: Just like that? Or maybe it’s because 
of the people in it, atmosphere, culture? 
I don’t know about photography, never 
been one.
B.M.: You can love yourself in the city.

J.W.: The way you are when you interfuse 
with city atmosphere?
B.M.: It’s a special kind of love. Special kind of 
intimacy. Freedom. I am a living tissue of the 
city, I create it. I am the city, but I am simul-
taneously an outsider, behind the glass and 
camera. Like a witness. Looking through the 
windshield. I don’t get involved, I’m just look-
ing, I am an observer. I capture the picture. So 
maybe I’m not there. This is that freedom. Cap 
of invisibility. I can do more, I touch the world 
and no one sees it.

J.W.: I guess you can’t differentiate 
between being “in” and “out”. It’s like 
in quantum mechanics, just observing 
changes the value of perceived thing.
B.M.: That’s why, as a said before – I am and 
I am not there.

J.W.: Or maybe you just think that you have 
this cap of invisibility, but in reality the cap 
is a fluorescent suit. When you put it on, 
people act differently and space shapes 
otherwise as well.
B.M.: I don’t think so. And even when someone 
notices my lens, the picture is taken a fraction 
of a second before that. Plus, I am not really 
interested in attacking people on the street 
and showing their surprised faces. Human is 
a part of the city, part of the illustration, addi-
tion, often unseen, sometimes a blur or a shad-
ow. People on the street never pose, they don’t 

change they behavior when confronted with 
my luminance, because I try to be grey and in-
visible when being on the streets.

J.W.: Are you telling the truth or is this 
a creation of some kind? You never know 
with another human being. Are you a quiet 
ghosts or maybe you just think you are? 
Maybe it’s some kind of a pose? I like to 
contemplate whether the world presented 
to me by someone is really his world or 
something created or for a certain usage.
B.M.: Being a ghost on the street is a very 
practical and only (to my knowledge) way 
to see and capture anything. There is no au-
tocreation. The street is what it is. You are 
either invisible or you creating some kind of 
response and sell this artificial situation. You 
sell something. It’s different with portraits. 

 Ż YCIE W METROPOLII JEST DZIK IE 
I N IEUJA R ZMION E BEZ MIT YCZ N EJ 
A POK A LIPSY. Z ASFA LTU U LIC N IE 

MUSI W Y R ASTAĆ DZIK A TR AWA, PO 
KTÓR EJ ZA MI AST JEŻDŻĄCYCH 

SA MOCHODÓW 
BŁĄ K A JĄ SIĘ A NT Y LOPY.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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There is some kind of interaction there. There is time 
and place to grapple with someone’s personality, tempt-
ing them, provoking, titillating their ego. Pictures of the 
street are acts of a different nature, other intimacy and 
specificity. So no, Kuba, I don’t lie (laughter).

J.W.: So, the city lives independently of people in it?
B.M.: Of course not. Look at the vision of New York’s de-
cay in I am Legend by Francis Lawrence. Look at the story 
of Chernobyl or Danny Boyle’s 28 days later apocalypse.

J.W.: Maybe it’s the way the things should be? Wild, 
inconquerable, like an unfettered Schopenhauer’s will? 
Or maybe you like pictures of the conquered nature?
B.M.: Living in metropolis is wild and inconquerable with-
out the mythos of apocalypse. There does not have to be 
grass growing from asphalt and antelopes wondering on 
the streets instead of cars. Living in the city is a struggle. 
At Savior Square in Warsaw, right next to jolly youth, there 

are homeless people being fought off. Sometimes, the mu-
nicipal police with restaurant owners, and even guests will 
chase off dirty and clumsy man. In Harlem, a drug addict 
will clean a needle in the puddle and then put on the lipstick 
looking in the window of the cafeteria where she was previ-
ously chased off. You don’t need doom, catastrophe or tsu-
nami to see the wildness of the city. Werewolves and super-
heroes are in movies. In life – there is loneliness and dirt.

J.W.: And this is what you see in your cap of 
invisibility?
B.M.: Sometimes. But I don’t like to photograph these 
scenes. I don’t like to shock.

J.W.: You think it’s too harsh?
B.M.: I like to show what is between the words. Silence. 
Loneliness. Not when it’s visible and orders someone to 
move closer to the edge, but when it’s inevitable. Where, if 
not in the city, it is most likely to find. 



W KOLEJNEJ ODSŁONIE PREZENTACJI PERSPEKTYW, JAKIE CZEKAJĄ NAS W UNIEJOWIE, SKUPIMY SIĘ BLIŻEJ NA 
TYM, CO TAK WYRÓŻNIA TO MIEJSCE I ŚCIĄGA TURYSTÓW Z CAŁEJ POLSKI. MAM NA MYŚLI OCZYWIŚCIE – TERMY.

ZDJĘCIA Termy UniejówTEKST Jakub Wejkszner
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TER MY 
       U NIEJÓW 

SUKCES ROZBUDOW Y KOMPLEKSU BASENOWEGO
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kolejnej odsłonie prezentacji 
perspektyw, jakie czekają nas 
w Uniejowie, skupimy się bliżej 

na tym, co tak wyróżnia to miejsce i ścią-

ga turystów z całej Polski. Mam na myśli 
oczywiście – Termy.

Zresztą, nie bez powodu akurat teraz 
skupiamy się na tym aspekcie tego urokli-
wego miejsca. Trwająca od jakiegoś czasu 
rozbudowa basenów termalnych została 
właśnie ukończona! Od teraz goście sko-
rzystać mogą z nowych atrakcji, które nie 
tylko umilą im pobyt, ale również zapewnią 
możliwie aktywny wypoczynek, relaksację 
i poprawę zdrowia!

Do użytku oddany został właśnie ca-
łoroczny basen rekreacyjny. W planach jest 
również zielona plaża dla wszystkich miło-
śników kąpieli słonecznych. Obecnie, tereny 
termalne mogą przyjąć aż 900 osób! Liczba ta 
jest imponująca, jednakże nie tak imponująca 
jak fakt, że w planach rozbudowy obiektu jest 
powiększenie jej o 100%! Blisko dwa tysiące 
osób na przestrzeni basen to jednak wyzwa-
nie dla obsługi obiektu…zazwyczaj. W tym 
przypadku – uniejowskie termy są zaprojek-
towane ergonomicznie, każda przestrzeń jest 
zajęta w najlepszy możliwy sposób, a profesjo-
nalna obsługa pomoże nam w każdej sytuacji.

Początek wakacji to koniec przygoto-
wań do otwarcia nowego, wielofunkcyjne-
go basenu wypełnionego wodą solankową. 
Leżanki, ławeczki rurowe z masażem po-
wietrznym, masażem karku, stanowiska 
do masażu ściennego z zasysaniem powie-
trza, gejzery, kaskada wodna oraz armatki 
– wszystko czego człowiek może chcieć, 
by się zrelaksować. Całość powierzchni 

lustra wody nowej niecki wyniesie blisko 
800 metrów kwadratowych!

Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju 
wycieczki częstokroć są wycieczkami z całą 
rodziną. Zarząd term pamięta o tym i przy-
gotował także szereg niespodzianek dla tych 
najmłodszych gości obiektu. W miejscu do-
tychczasowego brodziku ze zjeżdżalnią po-
wstanie zamek wodny z kilkoma mniejszymi 
zjeżdżalniami oraz siatka wspinaczkowa.

- Budowa nowych atrakcji dla dzieci to wyj-
ście naprzeciw potrzebom gości kompleksu, 
którzy oczekiwali tego typu inwestycji - mówi 
Marcin Pamfil, prezes Term Uniejów. 

Oprócz samej rozbudowy basenów i ulep-
szenia infrastruktury całego obiektu wpro-
wadzone zostaną również atrakcyjne bilety 
rodzinne. 

- Jesteśmy praktycznie jedynym 
obiektem w  kraju, który ma ulgę dla 
dzieci do lat 7, które wchodzą bezpłatnie. 
Teraz wprowadzamy bilety rodzinne. 
Kierowane one będą do rodzin odwiedza-
jących Termy Uniejów z dziećmi starszy-
mi niż te, które obejmuje darmowe wej-
ście – dodaje prezes obiektu.

Corocznie ponad pół miliona osób de-
cyduje się na odwiedzenie Term Uniejów. 
Dzięki nowopowstałemu hotelowi, liczba ta 
ma szansę znacząco się zwiększyć. Oprócz 
basenów solankowych, zarówno tych we-
wnętrznych, jak i  zewnętrznych, obiekt 
wyposażony jest w strefę saun oraz program 
fitness i wellness. W połączeniu z wysokim 

W

T E R M Y  U N I E J Ó W

W PLA NACH JEST RÓW N IEŻ ZIELONA 
PLA ŻA DLA WSZ YSTK ICH MIŁOŚN IKÓW 
K Ą PIELI SŁON ECZ N YCH.

APARTHOTEL TERMY UNIEJÓW
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1 
99-210 Uniej
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standardem hotelu oraz specjalnymi stre-
fami dla dzieci – jest to wręcz wymarzone 
miejsce nie tylko na weekendowy wypad, ale 
naprawdę solidne wakacje.  

ENGLISH

THERMAE UNIEJÓW – SUCCESS OF 
POOL COMPLEX EXPANTION

In another edition of presenting the perspectives of 
Uniejów, I’d like to focus on something that makes 
this place special and brings tourists from all around 
the nation. I’m talking about – Thermae.

Of course, it’s not a coincidence that in this 
edition we focus on that part of the facility. 
The thermal pools expansion has just fin-
ished! Right now, guest of the facility can try 
new attractions that not only will make their 
stay at Uniejów more pleasurable, but also 
will be an active leisure and relaxation with 
health benefits.

Brand new, available for a whole year rec-
reational pool has just been opened. In plans, 
there is also a green beach for the lovers of 
sunbathing. Currently, thermal area is capa-
ble to fit up to 900 people! It is definitely im-
pressive, but not as impressive as a fact, that 
plans for the object will extend this number 
100%. Close to 2000 people is a challenge for 
the staff to manage…usually. In this case – 
Thermae Uniejów has great ergonomic struc-
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sage stations with air suction, geysers, water 
cascades and water guns – everything you 
can imagine for a great relaxation. The whole 
pool will have 800 square meters.

It’s worth noting, that these kind of trips 
are often a whole family tour. Management 
of the facility acknowledges that. That’s why 
there are also a few new surprises for the 
youngest guests. In the place of padding pool 
with slide there will be a water castle with few 
smaller slides and a climbing net.

Creating new attractions for children is 
set to meet the needs of our guests who were 
expecting this investment. – says Marcin 
Pamifl, Thermae Uniejów chairman.

Apart of the expansion of the pools and 
improvement of the infrastructure, there will 
also be family tickets in attractive prices.

We are, in reality, the only facility in 
Poland that has a free-entry discount for kids 
under 7 years old. Now we introduce family 
tickets. These are aimed for families visit-
ing Thermae Uniejów with children older 
then those who have free entry – Marcin 
Pamfil adds.

Every year, more than half million of peo-
ple decide to visit Thermae Uniejów. Thanks 
to newly built hotel, this number can grow ex-
ponentially. Apart from the indoors and out-
doors salt spring pools, the facility is equipped 
in saunas area, fitness and wellness program. 
Combining it with high standard of the hotel 
and special kids area – it’s a dreamlike place 
not only for a weekend excursion but a whole 
vacation.miejsce nie tylko na weekendowy 
wypad, ale naprawdę solidne wakacje.   

ture, every space is occupied in the best way 
possible and professional staff is ready to help 
in every situation.

The start of the summer is also the time 
when new, multifunctional pool filled with 
salt spring will be opened.  Loungers, tubular 
benches with air and neck massage, wall mas-
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rodowisko biznesowe ze charaktery-
styczną dla siebie stonowaną estymą, 
upodobało sobie markę BlackBerry. 

Korzystali z niego brokerzy z Wall Street, 
polscy przedsiębiorcy i  tuzy biznesu 
z Dalekiego Wschodu. Na usta ciśnie się py-
tanie – dlaczego?

Tak jak już wielokrotnie wskazywali-
śmy – bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i, 
na koniec, trochę więcej bezpieczeństwa. 
Środowisko biznesowe jest wyjątkowo 
wyczulone na wszelkie możliwości utra-
ty danych, czy wycieku newralgicznych 

Ś

SPRAWDZONY
PARTNER NIE ZAWODZI
W POPRZEDNICH ARTYKUŁACH TEGO CYKLU, PRZEDSTAWILIŚMY BLACKBERRY 
JAKO FENOMEN KULTURY ORAZ ISTOTNIE „BEZPIECZNY” TELEFON, KTÓRY 
SPRAWDZA SIĘ W TRUDNYCH CZASACH NIEBEZPIECZEŃSTW, JAKIE CZYHAJĄ 
W ODMĘTACH INTERNETU. TYM RAZEM JEDNAK, PRZEDSTAWIMY MARKĘ 
W ŚWIETLE, W KTÓRYM WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ. CHODZI OCZYWIŚCIE O BIZNES.

informacji. Jak pokazują wyniki bada-
nia „Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo 
danych w telefonach służbowych”, urzą-
dzenia mobilne są szczególnie narażone 
na ataki ze strony hakerów. Aż 68% pra-
cowników nie zna żadnych zabezpieczeń 
chroniących dane i tożsamość w telefo-
nach służbowych. Jak wskazują badania: 
„Dane klientów, tajemnice handlowe, in-
nowacje czy technologie są atrakcyjnym ce-
lem dla cyberprzestępców, którzy coraz czę-
ściej upatrują swojej szansy w służbowych 
telefonach. (…) Blisko co piąty zatrudniony 

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner
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do oprogramowania zaimplementowano sze-
reg ulepszeń i uszczelnień, które dodatkowo 
wspierają oraz uzupełniają rozwiązania wpro-
wadzone już przez Google. Kody kryptogra-
ficzne zaimplementowane do elementów 
sprzętowych i zabezpieczony rozruch syste-
mu chronią przed nieautoryzowaną ingeren-
cją w hardware. Do tego szyfrowanie danych 
zgodne ze standardem FIPS 140-2 akcep-
towanym przez najważniejsze instytucje 
administracji rządowej na całym świecie – to 
tylko nieliczne przykłady elementów zaawan-
sowanego systemu zabezpieczeń. 

Jedną z  najważniejszych, z  punktu 
widzenia biznesu, zalet nowych urzą-
dzeń BlackBerry jest tzw. BlackBerry 
Infrastructure. Jest to globalna, prywatna 
sieć, która pozwala na bezpieczne szyfrowa-
ne przesyłanie danych. Ważna jest również 
integracja urządzeń BlackBerry z systemami 
EMM/MDM. Są to międzyplatformowe sys-
temy, dzięki któremu łatwiej jest zarządzać 
sprzętem mobilnym w firmie.

Nie da się zatem podważyć, że BlackBerry 
poczyniło znaczące kroki w rozwoju bezpie-
czeństwa danych użytkownika. Szczególnie 
w  biznesie, jak wskazują badania, jest to 
kwestia newralgiczna, gdzie bez odpowied-
niego zabezpieczenia, może to narazić firmę 
na ogromne koszty i  jeszcze większe straty 
wizerunkowe. Dlatego warto już dziś za-
dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń 
mobilnych, a co za tym idzie także finanse 
i budowane przez lata zaufanie klientów 
oraz reputację.  

ENGLISH

A RELIABLE PARTNER WILL NEVER 
LET YOU DOWN

In the previous articles of this series, we have de-
scribed BlackBerry as a cultural phenomenon and 
a ‘safe’ phone designed in response to contemporary 
dangers of the Internet. This time, however, we are 
presenting the brand in its usual style. The key word 
here is business.

The business community, with its charac-
teristic esteem, has developed a liking for 
BlackBerry. The phone has been very popular 
among Wall Street brokers, Polish business-
men, and business bigwigs from the Far East. 
But it begs the question, why?

The answer is – as we have mentioned 
a number of times – security, security, and, 
finally, a little more security. The business 
community is particularly sensitive to any 
risks of losing data or leaking trouble in-
formation. According to the results of the 
study ‘Smartphones at work. Data secu-
rity on company phones’, mobile devices 

are particularly exposed to hacker attacks. 
As many as 68% of employees do not know 
how to protect data and identity on compa-
ny phones. According to the study, ‘Data 
concerning clients, business secrets, inno-
vations, or technologies are an attractive 
target of cybercriminals, who try their luck 
at company phones more and more often. 
[…] Nearly one in five employees has been 
a victim of such an incident at work. The in-
cidents mostly concerned data leakages on 
the Web (31%), phishing attacks (27%), or 
data leakages in the social media (27%).’

In most cases, the problem is that the us-
ers are not aware of the danger and are not 
trained in securing their devices or using the 
Web in a responsible way.

‘Although mobile devices have become 
the basic tool at work and a carrier of import-
ant company data, they are rarely properly se-
cured. What is more, due to their small size, 
they are particularly exposed to loss or theft,’ 
said Daniel Szoszew, Sales and Marketing 
Director at Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 
‘If a company phone without proper securi-
ty falls into the wrong hands, it may become 
a serious risk to the company,’ he adds.

What does it have to do with BlackBerry? 
This brand is an indisputable leader in smart-
phone security. The basic security feature 
introduced by BlackBerry to Android was 
improved system integrity. For that purpose, 
a number of improvements and enhance-
ments have been implemented to support and 
complement the solutions already introduced 
by Google. Cryptographic codes implement-
ed to the hardware and secured system boot-
ing protect your phone against unauthorised 
access to hardware. Moreover, data encryp-
tion with the FIPS 140-2 standard has been 
approved by the most important government 
administration institutions all over the world 
– these are only examples its advanced secu-
rity system features. 

One of the key advantages of new 
BlackBerry phones for business is the so-
called BlackBerry Infrastructure. It is a glob-
al private network facilitating safe and en-
crypted data transfers. Another important 
feature is their integration with EMM/MDM 
systems – interplatform systems facilitating 
the management of company mobile devices.

Thus, it goes without saying that 
BlackBerry has taken significant steps to-
wards enhancing data security. According 
to the studies, it is particularly important in 
business, where insufficient protection may 
result in considerable costs and reputation-
al damage. Therefore, it is worth ensuring 
that your mobile devices and, consequent-
ly, finances as well as trust and reputation 
gained over the years are secure.  

spotkał się z tego typu incydentami w swo-
im miejscu pracy. Najczęściej dotyczyły one 
wycieku danych poprzez sieć (31%), ataku 
phishingowego (27%) czy wycieku informacji 
poprzez media społecznościowe (27%).”

Problemem jest, jak w większości przy-
padków, nieświadomość użytkowników, że 
tego rodzaju zagrożenie w ogóle istnieje oraz 
brak odpowiednich przeszkoleń w ramach za-
bezpieczania swoich urządzeń, a także odpo-
wiedzialnego korzystania z sieci.

- Urządzenia mobilne, choć stały się pod-
stawowym narzędziem pracy oraz nośnikiem 
ważnych danych firmowych, często nie posia-
dają odpowiednich zabezpieczeń. Co więcej, 
z racji niewielkich rozmiarów, są wyjątkowo 
narażone na zgubienie czy kradzież – powie-
dział Daniel Szoszew, Dyrektor ds. Sprzedaży 
i Marketingu, Cyfrowe Centrum Serwisowe 
S.A. – A przecież służbowy smartfon bez 
odpowiedniej ochrony, w niepowołanych 
rękach może stać się dla firmy poważ-
nym zagrożeniem – dodaje.

Jaki związek ma to z BlackBerry? Otóż 
marka ta jest niekwestionowanym liderem 
w kategorii bezpieczeństwa smartfonów. 
Podstawą zabezpieczeń wprowadzanych 
do Androida przez BlackBerry jest polep-
szenie integralności systemu. W tym celu, 
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omorskie latem zmienia się w mekkę 
festiwalowiczów. Co roku region gro-
madzi fanów muzyki, sztuki i nowa-

torskich eksperymentów z formą. 
Festiwal Opener otworzył w Polsce bra-

mę do wielkich międzynarodowych przed-
sięwzięć, przełamał stereotypy i na demo-
kratyczności muzyki wychowuje już kolej-
ne pokolenie festiwalowiczów. Nie samym 
Openerem jednak latem Pomorskie żyje. 
Tym bardziej, że region chętnie gości arty-
stów wielu tworzyw sztuki. Muzyka, sztuka, 
teatr, smaki regionu i podróże w czasie – to 
zaledwie namiastka koktajlu wrażeń, który 
serwuje Pomorskie. 

VIVAT, RÓŻNORODNOŚĆ
Trójmiasto słynie z otwartości i gościnności 
– dlatego przyciąga wszystko, co nowator-
skie, a nawet egzotyczne. W drugiej połowie 
lipca w Gdyni odbędzie się już po raz 15. 
Globaltica World Cultures Festival. To je-
den z najbardziej dynamicznych i barwnych 

muzycznych festiwali organizowanych w tej 
części kraju. Od początku ideę festiwalu 
stanowiło promowanie otwartości na świat 
i jego kulturowy pluralizm. Demokratycz-
ność przedsięwzięcia ma podkreślać pikni-
kowo-plenerowa formuła festiwalu w zielo-
nej enklawie w sercu Trójmiasta. 

W połowie lipca w Gdańsku po raz 23. od-
będzie się FETA - Festiwal Teatrów Plenero-
wych i Ulicznych. Ulice Gdańska opanowuje 
feeria barw, kolorów, przebrań i masek. Festi-
wal łączy wysokie walory artystyczne z przy-
stępną formą, a darmowy dostęp sprawia, że 
dla wielu festiwal staje się doskonałym pre-
tekstem do tego, żeby połknąć teatralnego 
bakcyla na zawsze. 

Spójnym i dopracowanym w szczegółach 
jest znany i prestiżowy Festiwal Szekspirow-
ski. Organizowany od 1993 r. zainicjował 
Europejską Sieć Festiwali Szekspirowskich, 
w której skład wchodzą Festiwale Szekspi-
rowskie z Polski, Rumunii, Węgier, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech i Arme-

nii. Festiwal ma międzynarodowy zasięg 
i łączy prezentacje spektakli z całego świata 
z działaniami artystycznymi, warsztatami, 
spotkaniami z twórcami. 

Najbardziej charakterystyczną impre-
zą w Gdańsku jest Jarmark Dominikański 
(27 lipca-18 sierpnia). Tradycja Jarmarku 
liczy sobie już ponad 760 lat i przyciąga co 
roku kilka milionów gości. Jedną ze spek-
takularnych atrakcji Jarmarku jest diabel-
ski młyn na Wyspie Ołowianka. Unikalna 
lokalizacja młyna umożliwia zobaczenie 
Gdańska z wyjątkowej perspektywy. 

W  drugiej połowie sierpnia odbywa 
się Literacki Sopot, który swoją renomę 
buduje konsekwentnie od lat. Tegoroczna 
edycja poświęcona jest literaturze brytyj-
skiej. Do Sopotu ściągają tłumy spragnio-
nych dobrych lektur i mądrych debat – nie 
tylko z Polski. To ambitne, ale i przystęp-
ne spotkania z literaturą, którym towarzy-
szą wartościowe dyskusje, a czytelnicy mają 
unikalne okazje spotkać swoich ukocha-
nych zagranicznych pisarzy. 

JAK POMORZE SZEROKIE
Nie tylko Trójmiasto kusi atrakcjami. 20 i 21 
lipca we Wdzyszach Kiszewskich słynących 
z wyśmienitych ryb odbywa się Jarmark 
Wdzydzki - to największa na Kaszubach letnia 
impreza folklorystyczna. Organizowana na 
terenie muzeum od 1973 r. obecnie odbędzie 
się już po raz 46. W programie występy zespo-
łów folklorystycznych, koncerty muzyki po-
ważnej, pokazy dawnych zawodów, wiejskich 
rzemiosł i tradycyjnych zajęć. Na miejscu 
można też skosztować rzadkich regionalnych 
pyszności: andrutów, pieczywa na zakwasie, 
serów kozich i owczych, kiszek, wędzonek 
i pierogów, a także domowych nalewek i po-
pularnych w Polsce piw rzemieślniczych. 

P

POMORSKA 
FETA LATEM
POMORSKIE LATEM ZMIENIA SIĘ W MEKKĘ FESTIWALOWICZÓW. 
CO ROKU REGION GROMADZI FANÓW MUZYKI, SZTUKI 
I NOWATORSKICH EKSPERYMENTÓW Z FORMĄ. 
TEKST  Katarzyna Woźniak     ZDJĘCIA pomorskie.travel/ISIT
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Z kolei w Dolinie Charlotty 27 lipca od-
bywa się Festiwal Legend Rocka. Okolice 
Ustki i Słupska zapraszają na m. in. pierwszy 
w Polsce koncert Johna Fogerty'ego. Zagrają 
również Foreigner, Thirty Seconds to Mars, 
Status Quo oraz również po raz pierwszy 
w Polsce trzykrotny laureat nagrody Grammy 
- zespół Los Lobos. 

Miłośnikom historii szczególnie poleca-
my Vivat Vasa - Bitwę Dwóch Wazów 1626, 
która odbywa się na Zamku w Gniewie 10 
sierpnia. To spektakularna impreza histo-
ryczna odtwarzająca wojskowość XVII-
-wieczną. Rekonstrukcja bitwy odbywa się 
na terenie zamku i okolic, natomiast imprezy 
towarzyszące - na terenie miasta. Na żywo 
będzie można usłyszeć salwy armatnie, 
pojedynki szlacheckie i musztry regimen-
tów autoramentu cudzoziemskiego. Wiel-
kie batalistyczne emocje dla całej rodziny 
- gwarantowane. 

Pełne  kalendarium wydarzeń na
 www.pomorskie.travel  

ENGLISH

ENJOY SUMMER IN POMORSKIE

In summer, Pomorskie turns into a Mecca for festival 
fans. Every year, crowds flock to the region to take 
part in events related to music, art, and modern 
experiments with form. 

Open’er Festival opened us the door to big 
international events, broke the stereotypes 
about Poland, and is now bringing up another 
generation of festival fans in music democra-
cy. Still, Pomorskie does not live by Open’er 
alone but welcomes artists of a variety of 
fields – music, art, theatre, regional cuisine, 
and time travel. And these are only examples 
of exciting attractions awaiting visitors in Po-
morskie in summer. 

HAIL, VARIETY!
Tricity is renowned for its openness and hos-
pitality, thus attracting innovation and even 
exoticism. In late July, Gdynia holds the 15th 
edition of Globaltica World Cultures Festival. 
It is one of the most dynamic and colourful 
music festivals in this part of the country. 
From the very beginning, the festival has 
been promoting openness to the world and its 
cultural pluralism. The event takes place in 
the lap of nature in the heart of Tricity, which 
only adds to its democratic nature. 

In mid-July, Gdańsk hosts the 23rd edi-
tion of the International Festival of Street 
& Open-Air Theatres FETA. Flamboyant 
actors from all over the world will fill the city 
streets with extravaganza of colours, cos-
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tumes, and masks. The festival combines 
high artistic value with accessible form. The 
events are open for general public, which 
makes it easy for spectators to be bitten by 
the theatre bug.

Another event that you cannot pass up 
is carefully prepared, renowned, and presti-
gious Gdańsk Shakespeare Festival. The fes-
tival has been held since 1999 and it initiated 
the European Shakespeare Festivals Network 
comprising Shakespeare Festivals in Poland, 
Romania, Hungary, Germany, the United 
Kingdom, Spain, the Czech Republic, and 
Armenia. It is an international festival that 
comprises performances from all over the 
world and artistic activities, workshops, and 
meetings with artists. 

The most characteristic event in Gdańsk 
is St Dominic’s Fair (27 July – 18 August). Its 
tradition began over 760 years ago and now-
adays, the fair attracts a few million visitors 
every year. One of its most spectacular attrac-
tions is the big wheel on Ołowianka Island. 
Thanks to its unique location, the wheel gives 
amazing views of the city panorama. 

In late August, crowds of literature buffs 
from Poland and beyond flock to Sopot In-
ternational Literary Festival to discover ex-
cellent reads and take part in inspiring dis-
cussions. The festival has been building its 
reputation for years. It offers ambitious and 
accessible experience of literature, accompa-
nied by quality discussions and meetings with 
foreign writers. This year’s edition is dedicat-
ed to British literature. 

POMORZE AT LARGE
There are plenty of tourist attractions outside 
Tricity, too. One of holiday highlights and the 
biggest summer folklore event is Wdzysze 
Fair in Wdzysze Kiszewskie, a town known 
for delicious fish, on 20 and 21 July. The fair 
has been held in the local museum since 1973. 
The programme of its 46th edition includes 
performances of folk bands, classical music 
concerts, shows of obsolete occupations, rural 
crafts, and traditional activities. Visitors will 
also have a chance to taste rare regional special-
ities, such as wafers, sourdough bread, goat and 
sheep cheese, liver sausages, smoked bacon, 
and dumplings as well as home-made nalewka 
and craft beer popular in Poland. 

On 27 July in the Charlotta Valley near Ust-
ka and Słupsk there is Rock Legends Festival. 
The lineup includes John Fogerty, for the first 
time in Poland, the Foreigner, Thirty Seconds 
to Mars, Status Quo, and a triple Grammy win-
ner Los Lobos – also for the first time in Poland.

Vivat Vasa – the Battle of Two Vasas 1626 
at the Gniew Castle on 10 August is a must for 
history buffs. It is a spectacular historical re-en-
actment of the 18th-century military science. 
The battle reenactment takes place in the castle 
and its surroundings, while the accompanying 
events are held in the city. There will be salvos 
of cannons, duels of noblemen, and drills of for-
eign contingent regiments. Get ready for a day 
filled with excitement and entertainment. 

The full calendar of events is available at 
www.pomorskie.travel.  
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CZYLI ARTYSTKA Z DUSZA VINTAGE
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B E ATA  B O J D A . . .

est pewna siebie, zna wartość swojej pracy i wie, 
że tworzy rzeczy ponadprzeciętnie dobre. Do 
trzydziestego roku życia była polonistką. Po uro-

dzeniu dziecka zorientowała się, że wypadła z nauczy-
cielskiego obiegu i postanowiła skupić się na tym, co 
zawsze grało w jej duszy — makijażem i przerabianiem 
ubrań na własny użytek. Dzisiaj Beata Bojda jest pro-
jektantem, kosmetologiem, kostiumografem i artyst-
ką, która zachwyca swoją wszechstronnością i niezwy-
kłą umiejętnością kreowania rzeczy pięknych. 

Początki sięgają przełomu lat 80 i 90. W Polsce o wiza-
żu i  zawodzie wizażysty nie słyszał prawie nikt. Nie 
było szkół, nie było książek, gazety sprowadzano z za-
granicy, a jedynymi dostępnymi markami kosmetycz-
nymi były Avon, Revlon, Art Deco, Max Factor i polska 
Celia. Uczyła się na swoich błędach i na klientkach. Była 
samoukiem, który pragnął wiedzy tak bardzo, że nie ist-
niały dla niej żadne granice zdobywania doświadczenia. 
Z czasem sama zaczęła szkolić i jeździć po Polsce z wykła-
dami oraz warsztatami. O produkty było ciężko, ale zapa-
łu starczyło na to, aby robić to, czego do tej pory nie robił 
prawie nikt. Rynek był chłonny i pragnął uzyskać tajemną 
wiedzę na temat makijażu i pielęgnacji. Beata-kosmetolog 
odnajdywała się w swoim nowym powołaniu doskonale, 
ale ciągle pragnęła więcej, wiedziała, że sam makijaż jej 
nie wystarczy, nie spełni ambicji i nie zaspokoi natar-
czywej chęci tworzenia. 

Po kilku latach malowania i szkolenia nowej ery wiza-
żystów w jej życiu pojawiła się stylizacja. Ubrania fascy-
nowały ją od zawsze. Pochodzi z rodziny, która nie zawsze 
miała pieniądze na stroje dla swoich córek, trzeba więc 
było samej znaleźć sposób na to, aby wyglądać dobrze, ory-
ginalnie. A oryginalności Beacie Bojdzie nigdy nie brako-
wało. Od zawsze fascynowała ją moda vintage i przerabia-
nie starych sukienek, spódnic i bluzek. Kiedy jako młoda 
dziewczyna przyjechała na studia do Krakowa, nie chciała 
czuć się gorsza. Pochodziła z małej miejscowości, a jej gar-
deroba nie do końca wpisywała się w wielkomiejskie stan-
dardy, nawet jak na czasy PRL-u. Siedziała więc całą noc 
i zszywała, ozdabiała i przerabiała to, co miała w walizce. 
Tworzyła nowe ze starego i tak już jej pozostało. Dzisiaj 
znana jest przede wszystkim z tego, że jej kostiumy mają 
duszę. Kilkuletnią lub nawet stuletnią, tak jak jej ostatnia 
ślubna sukienka, którą odnowiła i przerobiła tak, że mo-
głaby kosztować mały majątek. Ale Beata jej nie sprzedaje. 
To perełka, którą chce pozostawić dla siebie i do realizacji 
własnych projektów.

CZY UMIE SZYĆ? 
 - W mojej rodzinie nie było szwalniczej tradycji. Umiem 
przerabiać ubrania, wszystkie zdobione elementy z mo-
ich projektów wykonuję sama, ale jeśli mam do zrobienia 
większy kostium, oddaję go w ręce profesjonalistów, z któ-
rymi współpracuję. 

Brak perfekcyjnego warsztatu szycia nie przeszko-
dził jej jednak w obronieniu dyplomu na łódzkiej Wyższej 
Szkole Sztuki i Projektowania. Rok temu pokazała tam 
swoją dyplomową kolekcję, która zachwyca pod wielo-
ma względami. Widać zamiłowanie do mody retro, do 
eksperymentowania z historycznymi motywami w ubio-
rze i do przełamywania konwencji, bawienia się formą 
zarówno w postaci dekonstrukcji, jak i zestawiania ze 

J

sobą elementów, pochodzących ze skrajnie różnych epok. 
Ta kolekcja to również recykling w czystej postaci. To, co wi-
dzimy na modelkach, to przerobione ubrania znanych marek 
lub ubrania stworzone z obrusów, zasłon i innych materiałów, 
którym Beata nadała nową formę, a przy tym nowe życie. 

Czy trudno było być najstarszą osobą na roku i, w jakimś 
sensie, konkurować z dużo młodszymi aspirującymi 
projektantami? 
- Chociaż w Łodzi byłam dużo starsza od koleżanek i kolegów 
z roku, wiedziałam, po co jestem na tych studiach. Widoczna 
była ogromna różnica pokoleń w samym podejściu do tematu 
studiowania. Za moich czasów nikt nie porzucał kierunku po 
roku, czy dwóch. W Łodzi znalazłam się po to, aby skończyć 

OD  Z AWS Z E  FA S C Y N OWA Ł A  JĄ 
MODA  V I N TAGE  I   PR Z E R A B I A N I E 
S TA RYC H  S U K I E N E K , 
S P ÓD N IC  I   B LUZ E K .
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otrzymuję. Kiedy jednak coś mnie zafascynuje, jestem 
w stanie znaleźć i czas, energię i pokłady kreatywności, 
aby dać z siebie jak najwięcej. 

Jej największą realizacją nadal pozostaje projekt ko-
ron Etno. Ciągle jednak powstają nowe zdjęcia, nowe ma-
kijaże i nowe stylizacje, a każda kolejna odsłona Etno to 
pojedyncze małe dzieło sztuki. Skąd pomysł na projekt, 
który pokazywany jest za granicą i który można znaleźć na 
artystycznych portalach, często, niestety, bez zgody i wie-
dzy Beaty? Zaczęło się od propozycji publikacji w jednym 
z branżowych magazynów, na którą Beata chciała przygo-
tować coś szczególnego. Podczas wizyty u znajomych jej 
uwagę zwróciły papierowe kwiaty-dekoracje, które znaj-
dowały się w ich mieszkaniu. Był to impuls, który uwolnił 
wodze fantazji. Ludowe elementy, wyrazista kolorystyka 
i pomysł stworzenia wielkich zdobionych koron pojawiły 
się samoistnie. Wszystko zmierzało w jedną stronę i Beta 
wiedziała, że nie może wypuścić tej inspiracji ze swoich 
rąk. Zrealizowała kilka pojedynczych pomysłów, zdobyła 

studia i obronić dyplom. Miałam zapał, miałam pomy-
sły i nie bałam się eksperymentować. Dookoła szalała 
moda na dresówkę i streetwear, a ja robiłam rzeczy całko-
wicie niewpisujące się w te tendencje. Było to jednak spój-
ne z moją osobą oraz z moją estetyką i myślę, że właśnie 
dlatego tak dobrze się to przyjęło. 

Chociaż od kilkunastu lat Beata współpracuje z wielo-
ma instytucjami i projektuje dla wielu polskich artystów, 
nie zatrzymuje się i nie osiada na laurach. Ciągle ma nowe 
pomysły i przyznaje, że brakuje jej czasu na realizowanie 
każdego z nich. 

- Zdecydowanie nie jestem typem artystki-celebrytki, 
ale widzę, że nawet w dzisiejszych, trudnych marketingo-
wo czasach, moje projekty się bronią. Są autentyczne i my-
ślę, że widać w nich sporo pracy, którą wkładam w każdy 
detal. Nie wyobrażam sobie stworzenia sesji moich ubrań 
bez zrobienia makijażu, bez zadbania o dodatki. Reali-
zuję moją wizję od początku do końca i być może dlate-
go nie starcza mi czasu na wszystkie propozycje, które 
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publikację i  lawina ruszyła. Dzisiaj Etno to 
około 30 zdjęć. W czerwcu zostaną pokazane 
w ramach wystawy w BWA (Galeria Arsenał) 
w Bielsku-Białej. Beata nie zamyka jeszcze 
tego projektu, co chwila dodaje do niego nowe 
zdjęcia, makijaże, korony i stylizacje. Stał się 
jej znakiem rozpoznawczym, ale jednocześnie 
nie jest jej przekleństwem. Obok niego tworzy 
wiele innych rzeczy, które tak samo jak koro-
ny Etno mają potencjał stać się współczesnym 
viralem sztuki użytkowej. 

W magazynie Make Up Trendy pojawił się 
ostatnio jej projekt, w którym główną rolę gra 
kolor. Piękne zdjęcia, makijaże i stylizacje nie 
są żadnym zaskoczeniem, kiedy podpisuje się 
pod nimi Beata Bojda. W 2020 roku ma spo-
rą szansę wziąć udział w pokazie mody w ra-
mach EXPO 2020 w Dubaju, trwają rozmowy, 
a Beata jest pozytywnie nastawiona. Jeśli się 
nie uda i tak znajdzie dla siebie zajęcie, nowy 
projekt, który całkowicie ją pochłonie. Re-
alizuje kostiumy do spektakli swojej córki 

Zuzanny (świetnie przyjęty debiut „Cudow-
na” oraz spektakl „Ciało Bambina”), pro-
wadzi szkolenia z kosmetologii i makijażu 
artystycznego, a ostatnio zrealizowała sty-
lizacje do promocji płyty włoskiej piosenkar-
ki, Dolche. Nazwisko Bojda staje się coraz bar-
dziej rozpoznawalne, ale to jej projekty są jej 
najlepszą wizytówką. Czy reaguje złością na 
próby kopiowania jej kreacji, zwłaszcza tych 
z projektu Etno? 

- W dzisiejszych czasach nie uniknę ko-
piowania mojej pracy. Oglądam te realizacje 
z uśmiechem, bo są wśród nich lepsze i gor-
sze, ale jak dotąd żadna z nich nie jest tak 
dobra, jak oryginał. Włożyłam w to mnóstwo 
pracy i tej pracy na szczęście nie da się tak ła-
two powielić.  

ENGLISH

COPIES DON’T BOTHER ME BECAUSE 
NONE OF THEM IS AS GOOD AS THE 
ORIGINAL – BEATA BOJDA, AN ARTIST 
WITH A VINTAGE SOUL

She is confident and knows the worth of 
her work – she is aware it is above average. She 
was a Polish Language Teacher until she was 
thirty. After having a baby, she realised she 
lost clout and decided to concentrate on what 
had always been in her soul – make-up and al-
tering clothes. Today, Beata Bojda is a design-
er, cosmetologist, costume designer, and art-
ist, whose versatility and extraordinary skill in 
creating beautiful things are truly impressive. 

Her career began in the late 80s and ear-
ly 90s. In Poland, nobody heard of the art 
of make-up and the profession of make-
up artist then. There were no schools or 
books, magazines were imported from 
abroad, and the only cosmetic brands avail-
able were Avon, Revlon, Art Deco, Max Factor, 
and Polish Celia. She learned from her mis-
takes and on her clients. She was a self-taught 
who yearned for knowledge so much that she 
would stop at nothing to gain experience. Over 
time, she began to train others and organise 
lectures and workshops all over Poland. It was 
difficult to get good beauty products, but she 
was determined to do what almost nobody had 
done before. The market was booming, and 
the secret knowledge of make-up and skin-
care was in demand. Beata the cosmetologist 
was doing perfectly fine, but she still wanted 
more. She knew make-up was not enough and 
it would not satisfy her ambitions and her need 
to create. 

After a few years of doing make-ups and 
training the new generation of make-up art-
ists, she took up fashion design. She had al-
ways been interested in clothes. When she 
was a child, her parents sometimes could 

LU D OW E  E L E M E N T Y,  W Y R A Z I S TA 
KOL ORYS T Y K A  I   P OM YS Ł  S T WOR Z E N I A 
W I E L K IC H  Z D OB IO N YC H  KORO N 
P OJAW I ŁY  S I Ę  SA MOI S T N I E . 
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not afford new clothes for their daughters, 
so she had to find a way to look good and orig-
inal. And Beata Bojda never lacked her own 
style. She had always been fascinated with vin-
tage fashion and altering old dresses, skirts, 
and blouses. When she was a young girl and she 
moved to Cracow to study, she did not want to 
feel inferior. She came from a little town, and 
her clothes did not match big city standards, 
even in the Polish People’s Republic. She spent 
her nights sewing, decorating, and alter-
ing what she had in her suitcase. She created 
new from the old, and it has not changed over 
the years. Today, she is renowned for creating 
costumes with a soul. Several or even a hun-
dred years old, just like her last wedding dress 
which she restored and altered, so that it could 
cost a small fortune. But Beata does not plan to 
sell it. She wants to keep this pearl for herself 
and her own projects.

CAN SHE SEW? 
‘There was no sewing tradition in my family. 
I can alter clothes; I make all decorative ele-
ments of my designs myself, but if I’m to make 
a more complex costume, I hand it over to pro-
fessionals I work with.’

The lack of professional sewing training 
did not stop her from graduating from the 
Higher School of Art and Design in Łódź. 
Last year, she presented her impressive di-
ploma collection there. The collection shows 
her liking for retro fashion, experimenting 
with historical motives in clothes, and break-
ing conventions, playing with the form both 
by deconstructing and combining elements 
from completely different periods. It is based 
on pure recycling. The designs include altered 
clothes of popular brands and clothes made of 
tablecloths, curtains, and other fabrics which 
Beata gave a new form and a new life. 

Is it difficult to be the oldest student in 
a group and, to some extent, compete with 
much younger aspiring designers? 

‘Although I was much older than the rest 
of my group, I knew why I was there. The 
generation gap was particularly visible in 
our attitude to studying in general. In my day, 
nobody dropped out of school after a year or 
two. I went to Łódź to graduate and obtain a di-
ploma. I was enthusiastic and full of ideas and 
I was not afraid of experiments. Everybody 
was crazy about sweatsuits and streetwear, 
while my works did not follow these trends. 
They were in line with my own style and 
aesthetics, and I think this is the reason for 
their success.’

Although Beata has been working with 
a number of institutions and designing for 
multiple Polish artists for several years, she 
does not rest on laurels. She has plenty of new 
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ideas and she admits she does not have enough 
time to carry out all of them. 

‘I’m not a celebrity type, but I see that my 
designs are a success even these days, when 
marketing is so hard. They are authentic, and 
I believe it shows they are made with attention 
to detail. I can't imagine doing a photo shoot 
of my clothes without proper make-up and 
accessories. I carry out my projects careful-
ly, from start to finish, and perhaps that's why 
I don't have time for some offers I receive. But 
when I find something fascinating, I can find 
time, energy, and creativity to do my best.’

Her biggest project so far is Etno crowns, 
but she is releasing new pictures, new make-
ups, and new stylings all the time, and each 
new part of Etno is a small work of art in its 
own right. What inspired this project, which is 
so popular abroad and can be found on artistic 
websites – unfortunately, without Beata’s 
consent or knowledge? It began with an of-
fer of publication in one of trade magazines, 
for which Beata wanted to make something 

special. Once, she was visiting her friends 
and she spotted decorative paper flowers in 
their apartment. This fired her imagination 
and generated an idea for folklore elements, 
vivid colours, and large decorative crowns. 
Everything was going in one direction, and 
Beata knew she could not let go of that in-
spiration. She carried out a few individu-
al ideas, which got published, and then it 
just seemed to snowball from there. Today, 
Etno comprises about 30 pictures. In June, 
they will be on exhibition at BWA (Galeria 
Arsenał) in Bielsko Biała. Beata has not closed 
the project yet; she is adding new pictures, 
make-ups, crowns, and stylings all the time. 
It has become her showcase but not a curse. 
She has a lot of other projects, which – just like 
Etno crowns – have the potential to become 
a contemporary viral of applied art. 

Recently, Make Up Trendy Magazine 
published one of her designs, which centres 
round colours. Beautiful pictures, make-
ups, and stylings are no surprise when they 

are signed by Beata Bojda. In 2020, she is 
likely to take part in a fashion show during 
EXPO 2020 in Dubai – talks are underway, 
and Beata is optimistic about it. If she does 
not get there, she will find something to 
do anyway, take up a new project she will 
be totally preoccupied with. She makes 
costumes for the plays of her daughter, Zu-
zanna (well-received debut ‘Cudowna’ and 
‘Ciało Bambina’), organises cosmetology 
and artistic make-up training sessions, and 
recently, she made stylings for the promotion 
of a new album of an Italian singer, Dolche. 
Her name is gaining more and more recogni-
tion, and her designs are her showcase. Is she 
fussed about people copying her ideas, espe-
cially the Etno project? 

‘Nowadays, it’s impossible to prevent my 
work from being copied. I  watch these de-
signs with a smile – some are better, some are 
worse, but so far, none of them has been as 
good as the original. I’ve put a lot of work into it 
and, luckily, it’s not so easy to copy that.’  

B E ATA  B O J D A . . .
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znajdziesz na www.anywhere.pl

nobizm. Zjawisko powszechne w mie-
ście, w którym żyję. Snobami są dyrek-
torzy, artyści, dłużnicy i wierzyciele. 

Snobami są ludzie sztuki, biznesu oraz ludzie, 
którzy właściwie niczym się specjalnie nie 
interesują, ale i tak mają w każdym temacie 
jakąś opinię. Snobizm jest perłą, która świeci 
jasno w ciemności hipokryzji. I co z tego?

W sumie to nic. Nawet nie wszystko, co 
śmierdzi snobizmem, śmierdzi realnie. 
Otóż, przecież, toteż, wymaganie jakości, czy 
oczekiwanie jej w pewnych elementach rze-
czywistości jest jak najbardziej słuszne. Opo-
wiadanie o rzeczach wartościowych, czy ich 
wyszukiwanie w przestrzeni publicznej też nie 
jest czymś, na co przeciętny Kowalski spoj-
rzałby i powiedział – oto bowiem tragizm 
mej egzystencji, za którą nikt nie zginie. 
Snobizm ma jednak inne, mroczniejsze ob-
licze, którego można się na pierwszy rzut 
oka nie spodziewać.

Oblicze owo to – niekompetencja. Bo 
o ile można debatować na tematy ważkie, to 
jednak, gdy snobizm wkracza w element pa-
skudztwa intelektualnego, zakłamanej wrażli-
wości, czy po prostu bolesnej dla wszystkich 
nieumiejętności docenienia kwestii sub-
telnych, zaczyna być ta snobistyczna otoczka 
problemem. To wtedy nie jest tylko zabawa, 

S

w której dyskutujemy sobie, że Kirkegaard 
był absolutnym geniuszem, bla, bla, bla, 
ale na podstawie swojej upośledzonej oce-
ny, wybieramy (my – dyrektorzy, my – od-
powiedzialni) kulturę, która z prawdą arty-
styczną nic wspólnego nie ma. A to jest już 
grzech śmiertelny.

Kultura bowiem jest tą przestrzenią, od 
której trzeba wymagać, ale trzeba wymagać 
jakości, a nie tylko powtarzalnej kliszy, którą 
znamy i czujemy się w niej swobodnie. Trzeba 
wymagać niuansu, odniesienia do tej rzeczy-
wistości, w której egzystujemy, a nie tylko 
zaangażowania społecznego na zasadzie – oto 
jest aborcja, a to moje zdanie na jej temat. Czyż 
świat nie jest wielokrotnie bardziej skompliko-
wany niż ten czubek nosa, na którym profesor-
skie okulary dyndają już tylko na pajęczynie? 
Czy opinie tego rodzaju, że to jest absolut-
nie genialne, bo już wcześniej uznaliśmy to 
za genialne – nie jest czasem jakiegoś rodzaju 
upośledzeniem poznawczym? Ilu jeszcze mło-
dych i ambitnych artystów z pasją i głębią two-
rzących dzieła wszelkiego rodzaju, będzie mu-
siało być odkrywanych gdziekolwiek indziej, 
ale tylko nie u nas, bo my nie lubimy zmiany, 
a wtóry akademizm jest nam bliższy niż ar-
tyzm? Ile jeszcze będzie osób, które poddadzą 
się w pół drogi, bo po raz kolejny wygrywa na 
konkursie klisza, problem społeczny albo tru-
izm? Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy żyją 
w świecie bez odniesienia? 

Takie pytania sobie zadaję. I nie tylko ja. 
I jeszcze chciałbym dodać, że przetrwamy. 

ENGLISH

A FEATURE WRITTEN IN BLOOD OF 
THE INNOCENT FOR THE INNOCENT

Snobbery. A common phenomenon in the 
city I live in. Directors, artists, debtors, and 
creditors are snobs. People in the arts, busi-
ness, and those who are not interested in an-
ything in particular but still have an opinion 
on every possible matter are snobs. Snobbery 
is a pearl shining bright in the darkness of hy-
pocrisy. So what?

FELIETON PISANY KRWIĄ

Nothing, really. Not everything that smells 
of snobbery is snobbery for real. Well, in 
fact, hence, expectations regarding quality 
in some aspects of reality are justified. Talk-
ing about quality things or looking for them 
in public space is not something an average 
Joe would look at and say – this is the tragic 
nature of my existence, which nobody will die 
for. Snobbery, however, has another, darker 
side, which may come unexpectedly at first.

This side is incompetence. As much as 
you can discuss important matters, when 
snobbery touches upon intellectual filth, hyp-
ocritical sensitivity, or a painful inability to 
appreciate subtle things, the snobbish cover 
becomes a problem. It is no longer fun, like 
when we say that Kirkegaard was an absolute 
genius, blah blah blah, but when we (direc-
tors, the responsible ones) choose, on the 
basis of our poor judgment, a culture which 
has nothing to do with artistic truth. And 
that is a mortal sin.

Culture is a kind of space where quali-
ty shOuld be expected, not only well-known, 
safe, and comfortable clichés. We must 
expect nuance, references to the reality in 
which we exist, more than social involvement 
like – this is abortion, and this is my opinion 
about it. Is not the world far more complicat-
ed than the tip of the nose from which profes-
sor glasses are dangling on the cobweb? Are 
not opinions like ‘something is absolutely 
brilliant because we once considered it bril-
liant’ a kind of cognitive impairment? How 
many more young and ambitious artists cre-
ating works with passion and deeper mean-
ing will have to be discovered somewhere 
else, but not here, because we do not like 
change, and we prefer derivative academism 
to artistry? How many more people will give 
up halfway, because a cliché, a social prob-
lem, or a truism wins the competition again? 
What about all those people who live in the 
world without reference? 

I am asking myself these questions. And 
not only me. In the end, I would like to add 
that we will survive. 

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

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

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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KIEŁBASA                         

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

ak, polskiej piłce należy się pomoc. Najbogatszemu 
związkowi w tym kraju należy się pomoc. Należy 
się ona również klubom, które właśnie otrzymały 

fundusze o jakich przedstawiciele wielu innych dyscyplin 
mogą jedynie pomarzyć. 

155 milionów złotych do podziału na 16 klubów. 
I kwota rośnie bo jest wyższa o 4,5 mln od sezonu po-
przedniego. W kolejnych sezonach również na klubo-
we konta wpływać będzie coraz więcej pieniędzy. Tak, 
właśnie tak. Nic nie rośnie tak, jak wartość polskiej piłki. 

Każdy z klubów otrzymał po 5 milionów 260 tysięcy. 
Do tego dodatki i premie za zajęte miejsca ale też pozy-
cje w rankingu historycznym. Po zsumowaniu wycho-
dzi na to, że najwięcej zainkasowała Legia bo prawie 16 
baniek. Kilkaset tysięcy mniej otrzymał Piast Gliwice. 
O kolejnych kilkaset tysięcy niższa kwota należała się 
Lechii Gdańsk.

Dla jasności. To jest sytuacja normalna. Ludzie chcą 
oglądać, kupować, towar jest pożądany to i wartość ro-
śnie. Nie ma w tym niczego złego. Ot, prawa rynku.  

Gorzej, że dzieje się to u nas. Nie dość, że w kraju 
generalnie niedofinansowanym to jeszcze ze sportem 
przewlekle chorującym na brak pieniądza. Dokładnie 
tego samego pieniądza, którego, według wielu, w piłce 
nożnej jest akurat za dużo. To nieprawda, ale nie da się 
ukryć, że futbol, mówiąc delikatnie, nie ma się najgorzej. 

I  teraz, kiedy do tych milionów, o  których była 
mowa, państwo chce dołożyć dodatkowe grosze, niejed-
nemu młociarzowi, sztangiście, alpejskiemu narciarzo-
wi czy hokeiście po cichu zaciska się pięść w kieszeni. 
Po cichu, bo przecież są przez lata nauczeni życia w wy-
czekiwaniu i cieniu. 

Nie żyjemy i nigdy nie będziemy żyć w idealnym 
świecie. Ale żeby choć kilka rzeczy się „zgadzało”…
cholera…  Żeby chociaż ta kiełbasa przestała być je-
dynie kiełbasą.   

ENGLISH

CANNON FODDER

In all the pre-election hubbub, we missed an important detail. 
A fact which was cannon fodder tinged with impudence and total 
disregard of reality. Well, we were informed of plans concerning 
the support for the development of football. Financial outlay 
was mentioned, since that is how ‘sponsoring activities of state-
owned companies’ should be understood.

Yes, Polish football needs support. The richest associa-
tion in the country needs support. It should be offered to 
clubs which have just been awarded with funds unattain-
able for representatives of other sport disciplines.

PLN 155 million to be divided among 16 clubs. And 
the amount is increasing, because it is 4.5 million higher 
than in the previous year. Football clubs will receive 
more and more money in the coming seasons. That is 
right. The value of Polish football is sky-rocketing. 

Each of the clubs received PLN 5 million 260 thou-
sand. Also, some benefits and bonuses for their results 
and position in the historical ranking. In total, Legia 
got the most – almost PLN 16 million. Piast Gliwice got 
a few hundred thousand less. The next one was Lechia 
Gdańsk, with the amount of another few hundred thou-
sand less.

To be clear. This is normal. People want to watch 
and buy it; where there is demand, the value is going up. 
There is nothing wrong with that. It is simply the law of 
the market.

The worst part is that this is happening in Poland, 
a country generally underfunded, to a sport permanent-
ly suffering from the lack of money. The same money 
which many people consider excessive in football. It is 
not true, but it is no secret that football, to put it mildly, 
is not doing bad. 

Now, when these amounts are going to be increased, 
the blood of a number of hammer throwers, weightlift-
ers, alpine skiers or hockey players is up. They remain 
silent, because they have been taught to wait and keep 
a low profile.

We do not live in a perfect world and we never will. But 
some things should be made right… So that that ‘cannon 
fodder’ is becomes more than solely ‘cannon fodder’.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

W CAŁYM KAMPANIJNYM ZGIEŁKU PRZEDWYBORCZYM UMKNĄŁ 
NAM PEWIEN ZNACZĄCY FAKT. FAKT BĘDĄCY KIEŁBASĄ 
WYBORCZĄ ZAKRAPIANĄ TUPETEM I LEKCEWAŻENIEM REALIÓW. 
OTÓŻ ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PLANACH POMOCY 
W ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ. PODANO PRZY TYM INFORMACJĘ 
O NAKŁADACH FINANSOWYCH, BO TAK NALEŻY ROZUMIEĆ: 
„ZAANGAŻOWANIE SPONSORINGOWE SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA”.

T
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SUM MER
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COLLE
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ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Caroline Anielewska&Irek 
Kamieniak

MODELKA /MODEL:  
Klaudia Celinska/
Mango Models

MAKIJAŻ / MAKEUP:  
Monika Pondo Make 
Up/ MAC Cosmetics

FRYZURA/ HAIR: 
Karolina Rokwisz/ 
Salon na Loftach
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Na Kongresie Sky&More już po raz 
kolejny spotkali się nie tylko pracow-

nicy portów lotniczych, ale również przedsta-
wiciele sektora paliw, usług pozalotniczych, 
reprezentanci instytucji państwowych oraz 
profesjonaliści z zakresu zarządzania kryzy-
sowego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom 
jakie stawia branża lotnicza, organizatorzy 
przewidzieli 7 paneli dyskusyjnych porusza-
jących różnorodną tematykę. Dzięki temu 
uczestnicy mieli okazję wziąć udział w pre-
lekcjach najbardziej istotnych z perspektywy 
na co dzień wykonywanej przez nich pracy. 

Swoje prezentacje wprowadzające 
pokazali Artur Tomasik, Prezes Związku 
Regionalnych Portów Lotniczych Frank 
Wagner, Country Manager Lufthansa Gro-
up oraz Raul Popescu Prezes Zarządu Pratt 
& Whitney Aero Power Rzeszów. W swoim 
wystąpieniu Prezes Tomasik zwrócił uwagę  
gości na to jak ważną rolę w transporcie 
lotniczym odgrywają regionalne lotniska 
i jakie przed nimi stoją wyzwania w per-
spektywie kilku najbliższych lat. Frank Wa-
gner zaprezentował udział grupy Lufthansa 
w rynku lotniczym oraz przedstawił plany 
rozwoju całej grupy na kolejne lata. Prezes 
Raul Popescu opowiadał o działalności 
firmy Pratt & Whitney w Polsce, oraz 
o współpracy z Doliną Lotniczą.  

ZA NAMI KOLEJNA EDYCJA KONGRESU 
PORTÓW LOTNICZYCH SKY&MORE

7 PANELI DYSKUSYJNYCH, 35 PRELEGENTÓW I PONAD 130 GOŚCI – WŁAŚNIE 
TAK PODSUMOWAĆ MOŻNA III KONGRES PORTÓW LOTNICZYCH SKY&MORE. 
WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ 30 MAJA W GRAND HOTEL BOUTIQUE W RZESZOWIE.

tekst i zdjecia    P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

O tym jaką rolę będą odgrywać porty 
regionalne w projekcie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, rozmawiali m.in. Dariusz 
Sawicki Wiceprezes Zarządu CPK, Mariusz 
Wiatrowski Wiceprezes Zarządu Związku 
Regionalnych Portów Lotniczych oraz Piotr 
Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilne-
go. Dwa kolejne panele dyskusyjne odbywały 
się równocześnie. Jeden z nich dotyczył roz-
woju branży MRO. Tutaj wśród prelegentów 
znaleźli się Derrick Siebert - Prezes EME Aero, 
Aleksandra Juda - Prezes LOT AMS, Paweł 
Wojda - Dyrektor Portu Katowice-Pyrzowice 
oraz Raoul Popescu – Prezes Zarządu, Pratt & 
Whitney AeroPower Rzeszów.

Kolejny panel dedykowany był tematy-
ce komunikacji kryzysowej na lotniskach. 
Moderatorem dyskusji był dr hab. Dariusz 
Tworzydło, Prezes Agencji PR Exacto. 
Podczas debaty zwrócono uwagę na niepo-
żądane sytuacje, które mogą mieć realny 
wpływ na wizerunek lotniska. Paneliści 
wspólnie zgodzili się ze stwierdzeniem, że 
jednym ze źródeł kryzysu może być błędne 
pojmowanie przez podróżnych obowiąz-
ków należących do lotniska, linii lotniczych 
czy przedstawicieli usług pozalotniczych.

Dużym zainteresowaniem wśród gości 
cieszył się panel dotyczący trendów na rynku 
paliwa lotniczego. W przeciągu 5 ostatnich lat 

rynek JET A-1 wzrósł dwukrotnie. Zdaniem 
Adrianny Skorackiej z LOTOS-Air BP Polska, 
zapotrzebowanie to wynika ze wzrostu liczby 
pasażerów, ale również z powodu zwiększenia 
destynacji. Wśród prelegentów panelu zna-
leźli się również: Waldemar Mazurek, Prezes 
ORLEN Aviation oraz Ireneusz Wesołowski 
ekspert na rynku paliw lotniczych w Polsce.

Kluczowym tematem z perspektywy 
rozwoju lotnisk okazał się temat związany  
z Passenger Experience. To, z jakimi doświad-
czeniami będą mieć do czynienia podróżni 
na każdym etapie pobytu na lotnisku, może 
wpływać na intensyfikację przychodów, co 
wyraźnie akcentowano podczas panelu. 
Udział w dyskusji wzięli m.in. Dariusz 
Kuś – Prezes Portu Lotniczego Wrocław 
oraz Radosław Włoszek – Prezes Portu 
Lotniczego Kraków-Balice.

Kolejnym i zarazem zamykającym wyda-
rzenie etapem były prowadzone równolegle 
dwa panele dyskusyjne, podczas których 
podjęto rozmowę m.in. nt. finansowania 
lotnisk. Okazuje się, że przychody zwiększane 
są najczęściej dzięki funduszom krajowym 
i unijnym, wsparciom właścicielskim oraz 
finansowaniu komercyjnemu. Wśród 
panelistów znaleźli się: Adam Hamryszczak 

– Podsekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju, Izabela Plutecka – Zastępca Dyrektora, 
Departament Przygotowania Projektów 
i Wdrażania CUPT, Paweł Szaciłło – Dyrektor 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Anna 
Midera – Prezes Portu Lotniczego w Łodzi. 

W drugim, równolegle trwającym pa-
nelu prelegenci dyskutowali o przychodach 
pozalotniczych. Swoje prelekcje wygłosili 
m.in.: Piotr Kazimierski – Prezes PPH 
Baltona S.A., Tomasz Kloskowski – Prezes 
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Portu Lotniczego w Gdańsku oraz Mariusz 
Mazepus – Dyrektor Pionu Prawnego, 
Polski Holding Hotelowy.

Wydarzenie wzbudziło duże zainte-
resowanie zarówno w prasie  lokalnej jak 
i mediach branżowych. Organizatorzy 
zapowiedzieli przygotowanie kolejnej edycji 
konferencji już w przyszłym roku. •

• IN ENGLISH

THE SUM-UP OF THE 3RD 
EDITION OF SKY&MORE 
AIRPORT CONGRESS

SEVEN DISCUSSION PANELS, 35 SPEAKERS, AND 
OVER 130 GUESTS – THESE ARE THE FIGURES OF 
THE 3RD SKY&MORE CONGRESS OF AIRPORTS. 
THE EVENT TOOK PLACE AT GRAND HOTEL 
BOUTIQUE IN RZESZÓW ON 30 MAY.

Once again, the Sky&More Congress 
brought together employees of Polish 
airports as well as representatives of the avi-
ation fuel sector, airport-related businesses, 
state institutions, and crisis management 
experts. To respond to the challenges of the 
aviation industry, the organisers planned 
seven discussion panels devoted to various 
topics. Thus, the congress participants could 
take part in lectures which they regarded as 
the most important for their everyday work. 

The speakers included Artur Tomasik, 
President of the Polish Regional Airports 
Association, Frank Wagner, Country Man-
ager Lufthansa Group, and Raul Popescu, 
President of Pratt & Whitney AeroPower 
Rzeszów. In his speech, President Artur 
Tomasik pointed out the important role of 
regional airports in the air transport and the 
challenges they will face in the forthcoming 
years. Frank Wagner showed the partici-
pation of Lufthansa Group in the aviation 
market and presented its development plans 
for the forthcoming years. President Raul 
Popescu spoke about Pratt & Whitney’s 
operation in Poland and its cooperation with 
the Aviation Valley Association.

The role of regional airports in the 
Central Communication Port project was 
discussed by, among others, Dariusz Sawicki, 
Vice-President of the Central Communica-
tion Port, Mariusz Wiatrowski, Vice-Presi-
dent of the Polish Regional Airports Associa-
tion, and Piotr Samson, President of the Civil 
Aviation Authority. The next two panels were 
held simultaneously. One of them concerned 
the MRO industry. The speakers included 
Derrick Siebert, President of EME Aero, 
Aleksandra Juda, President of LOT AMS, 
Paweł Wojda, President of Katowice Airport, 

and Raoul Popescu – President of Pratt & 
Whitney AeroPower Rzeszów.

Another panel was devoted to crisis 
communication at airports. The discussion 
moderator was dr hab. Dariusz Tworzydło 
PhD, President of Exacto PR Agency. Exam-
ples of undesirable situations that may affect 
airport image were discussed. The confer-
ence participants agreed that one of the 
crisis sources may be a misunderstanding of 
airport obligations by passengers, airlines, or 
representatives of airport-related businesses.

The panel devoted to aviation fuel market 
trends attracted considerable attention of 
conference participants. Within the last 
five years, JET A-1 market has doubled. Ac-
cording to Adrianna Skoracka, LOTOS-Air 
BP Polska, it is a result of an increase in the 
number of passengers and destinations. Oth-
er speakers in the panel included Waldemar 
Mazurek, President of ORLEN Aviation, 
and Ireneusz Wesołowski, an expert in the 
aviation fuel market in Poland.

The key topic from the perspective 
of airport development was Passenger 
Experience. What passengers experience 
in different situations at the airport may 
result in an increase in its revenues, which 

was highlighted during the panel. The 
speakers included Dariusz Kuś, President 
of Wrocław Airport and Radosław Włoszek, 
President of Kraków Airport.

Last but not least, two other discussion 
panels were devoted to, among others, fi-
nancing of airports. It turns out that airport 
revenues are increased mostly thanks to 
national and EU funds, owner subsidies, and 
commercial financing. The speakers includ-
ed Adam Hamryszczak, Undersecretary of 
State at the Ministry of Development, Izab-
ela Plutecka, Deputy Director, Department 
of Project Planning and Implementation 
CUPT, Paweł Szaciłło, Director of Bank 
Gospodarstwa Krajowego, and Anna Midera 

– President of Łódź Airport. 
During the other panel, held simulta-

neously, non-aeronautical revenues were 
discussed. The speakers included Piotr 
Kazimierski, President of PPH Baltona S.A., 
Tomasz Kloskowski, President of Gdańsk 
Airport, and Mariusz Mazepus, Director of 
Legal Division at the Polish Hotel Holding.

The event attracted considerable interest 
from the local press and industry media. 
The organisers announced to hold another 
edition of the conference next year.  •



GALA 70-LECIA PORTU LOTNICZEGO 

RZESZÓW JASIONK A

Nie była to typowa Gala podsumowująca miniony 
rok do której przyzwyczaili się goście lotniska. 

Tym razem świętowano okrągłą rocznicę 70-ciu lat 
podrzeszowskiego lotniska. Na gali wyróżniono firmy 
i instytucje które przez lata przyczyniły się do rozwoju 
podrzeszowskiego portu. Wydarzenie podzielono na 7 
dekad w których wyróżnienia odebrały: 
• Polskie Linie Lotnicze LOT
• Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej
• Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
• Straż Graniczna
• Krajowa Administracja Skarbowa
• Ryanair
• Lufthansa
• Urząd Marszałkowski, Marszałek Województwa Pod-

karpackiego Władysław Ortyl

30 MAJA ODBYŁA SIĘ WYJĄTKOWA JUBILEUSZOWA GALA PODCZAS KTÓREJ PORT LOTNICZY RZESZÓW- 
JASIONKA ŚWIĘTOWAŁ SWOJE 70-CIO LECIE. WŚRÓD ZAPROSZONYCH GOŚCI BYLI PRZEDSTAWICIELE 
POLSKICH LOTNISK, WŁADZ LOKALNYCH, INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH 
Z LOTNISKIEM, PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH NIE ZABRAKŁO RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELI SZEROKO 
POJMOWANEGO BIZNESU OKOŁOLOTNISKOWEGO.

tekst i zdjecia    P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

Wszyscy wiedzą, że siłą każdego dobrze funkcjonują-
cego przedsiębiorstwa są ludzie. Dlatego w programie 
zaplanowano uhonorowanie zasłużonych osób, którzy 
w przeszłości zarządzali lotniskiem w Rzeszowie. Również 
im podziękowano za wkład i zaangażowanie w rozwój 
rzeszowskiego portu. Okolicznościowe medale otrzymali :
• Stanisław Drozd – dyrektor rzeszowskiego lotniska 

w latach 1993-2003,
• Jan Straż– dyrektor rzeszowskiego lotniska w latach 

2003-2006,
• Wiesław Mardosz– dyrektor rzeszowskiego lotniska 

w latach 2006-2008,
• Władysław Uchman – dyrektor rzeszowskiego lotni-

ska w latach 2008-2009,
oraz pierwszy Prezes Zarządu spółki Port Lotniczy „Rze-
szów-Jasionka” w latach 2008-2016- Stanisław Nowak.     

6 6 – 6 7 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

• the Border Guard,
• the National Revenue Administration,
• Ryanair,
• Lufthansa,
• the Marshal Office, Marshal of Subcarpathia Provin-

ce Władysław Ortyl.

Everyone knows that the strength of a successful en-
terprise lies in people. Therefore, distinguished people 
who managed Rzeszów Airport in the past were also 
honoured. They were thanked for their contribution 
and commitment to the airport development. The occa-
sional medals were awarded to:
• Stanisław Drozd – CEO of Rzeszów International 

Airport between 1993 and 2003,
• Jan Straż – CEO of Rzeszów International Airport 

between 2003 and 2006,
• Wiesław Mardosz – CEO of Rzeszów International 

Airport between 2006 and 2008,
• Władysław Uchman – CEO of Rzeszów International 

Airport between 2008 and 2009, and 
• Stanisław Nowak, the first President of the Manage-

ment Board of ‘Rzeszów-Jasionka’ Airport between 
2008 and 2016.

All the Gala participants also received a comme-
morative occasional pin and a book ‘Skrzydła nad 
Wisłokiem’ by Szymon Jakubowski. It is the first book 
bringing together about 200 years of aviation in the 
Subcarpathia region, with particular reference to 
Rzeszów International Airport. •

 Wszyscy uczestnicy Gali również otrzymali pa-
miątkowy okolicznościowy pin oraz książkę „Skrzydła 
nad Wisłokiem” autorstwa Szymona Jakubowskiego. 
Jest to pierwsza książka zbierająca w całość ok 200 
lat lotnictwa na ziemiach Podkarpacia ze szczególnym 
uwzględnieniem lotniska w podrzeszowskiej  Jasionce. •      

• IN ENGLISH

70TH ANNIVERSARY GALA OF RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT

ON 30 MAY, RZESZÓW INTERNATIONAL AIRPORT 
WAS CELEBRATING ITS 70TH ANNIVERSARY WITH 
A SPECIAL JUBILEE GALA. INVITED GUESTS INCLUDED 
REPRESENTATIVES OF POLISH AIRPORTS, LOCAL 
AUTHORITIES, STATE INSTITUTIONS, COMPANIES 
COOPERATING WITH THE AIRPORT, AIRLINES, AND 
AIRPORT-RELATED BUSINESS.

It was not an ordinary Gala summarising the past year 
which airport guests were used to. This time, Rzeszów 
Airport was celebrating its round 70th anniversary of 
operation. During the gala, companies and institutions 
which have contributed to the development of the air-
port were honoured. The event was divided into seven 
decades, in which the awards were given to: 
• LOT Polish Airlines,
• Polish Air Navigation Services Agency,
• ‘Polish Airports’ State Enterprise, 







B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - - - - - 06:30 10:15 FR8224 738

--- -5-- 16:00 19:45 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 16:00 20:00 FR862 738

---4-6- 17:40 21:40 FR862 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- -6- 06:10 09:50 FR7622 738

---4-- - 14:10 17:50 FR7622 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2----- 17:55 21:20  FR3472 738

---4--- 18:00 21:25  FR3472 738

-----6- 18:05 21:30  FR3472 738

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - - - - - 10:40 12:30 FR8224 738

--- -5-- 20:10 22:00 FR8224 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.06.2019 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.0 6 .2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

ROZKŁAD LOTÓW
P R Z Y L O T Y O D L O T Y

L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

---4--7 06:55 10:20 FR2136 738

--3---- 07:20 10:45 FR2136 738

-2---6- 11:45 15:10 FR2136 738

--3----- 11:50 15:15 FR2136 738

----5-- 16:55 20:20 FR2136 738

------7 18:00 21:25 FR2136 738

1------ 18:10 21:35 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 08:30 12:15 FR3202 738

------7 05:55 09:40 FR3202 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
(BRAK REJSÓW  03, 04, 24.06.2019) 11:15 12:40 LH1618 CRJ9

1------
(REJSY  03,24.06.2019) 11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1234567
(BRAK REJSÓW  01,09,20,22.06.2019) 21:35 23:00 LH1606 CRJ9

N O W Y J O R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 19:25 10:00 LO018 AIRBUS A340-300

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 21:15 23:55 LO170 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 10:35 11:30 LO3801 DH4

1234567 13:20 14:15 LO3801 E190/ E195/7M8

----5-- 16:15 17:20 LO3807 DH4/ E190

1234-6- 16:25 17:20 LO3807 DH4/ E190

12345-7 22:50 23:45 LO3803 E170/E175/E195/E400

D U B L I N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 20:25 22:30 FR863 738

---4-6- 22:05 0:10 FR863 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- -6- 10:15 12:00 FR7622 738

---4-- - 18:15 20:00 FR7622 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2----- 21:14 21:20 FR3473 738

---4--- 21:50 21:25 FR3473 738

-----6- 21:55 21:30 FR3473 738

 L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

---4--7 10:45 12:20 FR2137 738

--3---- 11:10 12:45 FR2137 738

-2---6- 15:35 17:10 FR2137 738

--3--- 15:40 17:15 FR2135 738

----5-- 20:45 22:20 FR2137 738

------7 21:55 23:30 FR2137 738

1------ 22:00 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 12:40 14:30  FR3203 738

------7 10:05 11:55  FR3203 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567
(BRAK REJSÓW  02, 07, 10, 14, 21, 

23.06.2019)
06:15 07:40 LH1607 CRJ9

----5--
(REJSY 07, 14.06.2019) 06:20 07:45 LH1607 CRJ9

1234567
(BRAK REJSU 01.06.2019) 13:20 14:45 LH1607 CRJ9

N O W Y J O R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 13:50 17:30 LO017 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 5:50 10:25 LO169 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

123456- 05:35 6:35 LO3804 E170/E175/E19/
B737-8/7M8

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E170/E178 
B737-8/7M8

1234567 12:00 12:55 LO3802 DH4

1234567 14:55 15:45 LO3808 E190/E195/7M8

----5-- 17:50 18:45 LO3808 E190/E195/7M8

1234-67 18:00 18:55 LO3808 DH4

AT E N Y |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 14:15 15:45 FR4899 738

AT E N Y |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 16:10 19:40 FR4900 738





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Zbliż telefon i odczytaj film
 



Zbliż telefon i odczytaj film
 


