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GRZEGORZ 
KAPLA

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

 IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us recom-
mending one picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

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

 IN ENGLISH

A photographer and artist fasci-
nated with people, faces, poses and 
life – always with man in the fore-
ground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

The chief editor. He writes main-
ly about music and tourism, also 
on the blog 140db.pl in the case 
of the former. One day he will be-
come a rock star, but for the time 
being he sings in a choir. 

JAKUB
MILSZEWSKI

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

 IN ENGLISH
 
An actress, dramatist and direc-
tor. She finished the PWST Na-
tional Academy of Theatre Arts 
in Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 

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

 IN ENGLISH

A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of 
us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has sev-
eral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. 
Naukowiec 3.0 nie bojący się 
trudnych wyzwań, międzyna-
rodowej współpracy i interdy-
scyplinaroności. 

 IN ENGLISH

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Jest aktorem i prezenterem te-
lewizyjnym, czyli na wrażeniu 
się zna. A jak się na czymś zna, 
to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem.

 IN ENGLISH

He is an actor and a TV 
presenter so he knows how to 
impress others. And when he 
knows something, he teaches 
it: he is an image management 
expert and instructor in 
business relations.
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TO WSZYSTKO

ROZMOWA TALK

SAM MÓWI, ŻE PUNK TO WSZYSTKO, A PRZECIEŻ BYŁ PRZY TYM, JAK TO WSZYSTKO SIĘ 
RODZIŁO. BO MARKY RAMONE, KTÓRY LADA MOMENT WYSTĄPI Z WŁASNYM ZESPOŁEM 
MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG PODCZAS CIESZANÓW ROCK FESTIVAL, JEST OSTATNIM 
ŻYWYM CZŁONKIEM LEGENDARNEGO PREKURSORA GATUNKU – GRUPY RAMONES.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE
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ZACZNIJMY OD TWOJEGO NAJBLIŻSZEGO 
KONCERTU W POLSCE. W SIERPNIU WYSTĄPISZ 
Z MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG NA JEDYNYM 
KONCERCIE W NASZYM KRAJU PODCZAS 
CIESZANÓW ROCK FESTIVAL. CZEKA TU NA 
CIEBIE MNÓSTWO FANÓW, KTÓRZY CHCĄ 
USŁYSZEĆ, JAK WYKONUJECIE STARE NUMERY 
RAMONES. JAK MYŚLISZ – CO SPRAWIA, ŻE 
RAMONES I ICH PIOSENKI SĄ TAK POPULARNI, 

ROZMOWA TALK

CHOĆ OD OSTATNIEGO WYSTĘPU TEJ GRUPY 
MINĘŁO JUŻ DWADZIEŚCIA LAT?
Myślę, że nowa generacja po prostu lubi 

zawartość tekstową tych piosenek i energię 

tej grupy. Młodzi zawsze zdawali się gra-

witować w stronę tego typu muzyki. Oni 

po prostu wiedzą, że to, co robili Ramones, 

było prawdziwe. To, co ja robię i robiłem jest 

i było prawdziwe. Nie korzystam z sampli, 

nie korzystam z playbacku, z cyfrowych 

kontrolerów wysokości dźwięku, autotune. 

Wszystko jest takie, jak widzisz na scenie. 

Na tym polegamy. Młodzi zawsze stają się 

zmęczeni zespołami, które korzystają z tych 

wszystkich fałszerstw i które odtwarzają na 

scenie z taśmy to, co nagrali w studiu.

MÓWISZ O MŁODYCH, CZYLI NA KONCERTACH 
MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG POJAWIA SIĘ 
DUŻO MŁODZIEŻY, NIE TYLKO STARSI FANI, 
KTÓRZY ZNAJĄ RAMONES JESZCZE Z LAT 
SIEDEMDZIESIĄTYCH?
I to jest wspaniałe! Wciąż przychodzą na 

nasze koncerty, co mnie niesamowicie cie-

szy. Publiczność pod sceną się miesza, więc 

różnice pokoleniowe się zacierają.



PIERWSZA PŁYTA, JAKĄ NAGRAŁEŚ 
Z RAMONES, TO „ROAD TO RUIN”. KIEDY 
SŁYSZAŁEM JĄ PO RAZ PIERWSZY PRZED LATY, 
ZAUWAŻYŁEM, ŻE TO CIĘŻSZA PŁYTA NIŻ TE, 
KTÓRE ZESPÓŁ NAGRYWAŁ WCZEŚNIEJ, BEZ 
CIEBIE. TEN CIĘŻAR TO TWÓJ WPŁYW?
Zdecydowanie. Chciałem grać na bębnach 

ciężej i stroiłem je inaczej niż Tommy, który 

grał w zespole przede mną. Tommy grał lżej, 

ale jego styl pasował do tych pierwszych 

trzech albumów, na których wszystkie pio-

senki opierały się tak naprawdę na trzech 

akordach. „Road to Ruin” musieliśmy nagrać 

inaczej. Chcieliśmy zrealizować płytę, która 

będzie w kontraście do tych trzech poprzed-

nich. Musieliśmy podejść inaczej do gitar, 

nagrać cięższe ścieżki perkusji. Mieliśmy też 

nieco inne wpływy w tym czasie. Chyba 

można powiedzieć, że „Road to Ruin” jest dla 

Ramones tym, czym dla Beatlesów była pły-

ta „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

PRZED RAMONES GRAŁEŚ W ZESPOŁACH, 
KTÓRE RZECZYWIŚCIE BRZMIAŁY CIĘŻEJ – 
MOŻE TO ODBIŁO SIĘ NA TEJ PŁYCIE?
Zanim dołączyłem do Ramones nagrałem 

pięć płyt, więc byłem zapoznany z pracą 

w studio. Wiedziałem, gdzie i jak ustawić 

bębny, żeby brzmiały tak, jak chcę, wie-

działem, jak mają brzmieć talerze... Do tego 

dołożyło się oczywiście to, że mając 16 i 17 

lat nagrałem dwie heavymetalowe płyty. 

Pracowałem też nad płytą z producentem 

Rolling Stones, Andrew Oldhamem. Byłem 

już więc dość doświadczonym muzykiem 

nawet zanim dołączyłem do Ramones. 

I właśnie dlatego Tommy Ramone poprosił 

mnie o zajęcie jego miejsca w zespole, kiedy 

odchodził z niego po trzech latach. Na-

grywaliśmy wtedy dla tej samej wytwór-

ni – razem z Richard Hell & the Voidoids 

nagraliśmy płytę dla Sire Records.

BYŁEŚ DOŚWIADCZONYM MUZYKIEM, ALE NIE 
GRAŁEŚ WCZEŚNIEJ TAK, JAK PRZYSZŁO CI 
GRAĆ W RAMONES.
W Richard Hell & the Voidoids też 

graliśmy punk rock. Kawałek „Blank 

Generation” był takim hymnem w Nowym 

Jorku w 1976. To była pierwsza punkowa 

piosenka, jaką nagrałem.

WRÓĆMY DO RAMONES. GRAŁEŚ W JEDNYM 
Z NAJBARDZIEJ KULTOWYCH ZESPOŁÓW 
W HISTORII ROCKA, RAZEM Z NIM ZNALAZŁEŚ 
SIĘ NAWET W SALI SŁAW ROCK’N’ROLLA. 
CZUJESZ SIĘ GWIAZDĄ ROCKA?
Czuję się po prostu szczęściarzem z Bro-

oklynu. Dostałem też nagrodę Grammy 

za osiągnięcia. Z zespołem zagrałem 1700 

koncertów. Nagrałem 10 albumów. Nagro-
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 ROZMOWA TALK 

MUSISZ PAMIĘTAĆ, SKĄD PRZYSZEDŁEŚ. DLATEGO WŁAŚNIE 
ZAWSZE BĘDĘ SOBĄ. NIE JESTEM GOŚCIEM, KTÓRY WYMYŚLA 
SOBIE, ŻE DZIŚ BĘDZIE GRAŁ PUNK, A W ZESZŁYM TYGODNIU 
GRAŁ HEAVY METAL. TO NIE JA. JESTEM SZCZERY DLA 
SAMEGO SIEBIE I WSZYSTKICH DOOKOŁA. I DLATEGO ZAWSZE 
BĘDĘ CZUŁ SIĘ SOBĄ.



ROZMOWA TALK

CZUJESZ ZWIĄZANĄ Z TYM PRESJĘ?
Nie. Po prostu wychodzę na scenę i cieszę 

się graniem. Zawsze daję z siebie wszystko 

i to tyle. Zawsze są bisy, zawsze ludzie 

śpiewają razem z nami. Dla nich koncerty 

są frajdą, ale dla mnie również.

TAK TO WSZYSTKO BRZMI.
Gdyby to nie dawało mi radochy, to bym 

tego nie robił.

WRÓĆMY DO TWOJEGO POLSKIEGO KONCERTU. 
BYŁEŚ JUŻ WCZEŚNIEJ W POLSCE?
Grałem tutaj z trzy lub cztery razy.

WIĘC WIESZ CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO 
POLSKIEJ PUBLICZNOŚCI.
Wiem i spodziewam się niezmiennie tego 

samego – że będą się bawić, śpiewać, tań-

czyć i mile spędzą swój czas na koncercie.

A CZEGO MOŻEMY MY SPODZIEWAĆ SIĘ PO 
MARKY’S RAMONE BLITZKRIEG? WIEM, ŻE GRACIE 
GŁÓWNIE STARE NUMERY RAMONES, ALE MOŻE 
ZASKOCZYSZ NAS TEŻ CZYMŚ NOWYM?
Ha, próbowałem nie raz! (śmiech) Ja i Dee 

Dee byliśmy pierwszymi z Ramones, którzy 

po rozpadzie zespołu zaczęli tworzyć nową 

muzykę. Ja grałem trasy, on grał trasy, a na 

wszystkich tych koncertach dzieciaki nie-

zmiennie domagały się kawałków Ramones 

zamiast naszych. Nie mam zatem zamiaru 

konkurować z Ramones. Wiem, czego 

chce moja publiczność. Ona chce Ramones 

i Ramones dostanie!

OSTATNIE PYTANIE: KTO OBECNIE TWORZY 
MARKY’S RAMONE BLITZKRIEG?
W zespole mam wokalistę Kena Strin-

gfellowa z The Posies. Wcześniej 

występowali z nami Michale Graves 

z Misfits i Andrew W.K., ale lubię zmiany. 

Na gitarze gra Captain Poon z Glueci-

fer i muszę ci powiedzieć, że ten koleś 

naprawdę wymiata. Mam też swojego 

zaufanego basistę Ala, z którym gram od 

jakichś sześciu czy siedmiu lat. Pocho-

dzi z Argentyny. Wszyscy są cholernie 

dobrzy i potrafią odtworzyć to oryginalne 

brzmienie Ramones, ale także dodać do 

niego coś od siebie. 

 IN ENGLISH

PUNK IS EVERYTHING
AS HE HIMSELF SAYS, PUNK IS EVERYTHING, 
BUT HE WITNESSED IT COME TO LIFE FIRST 
HAND. BECAUSE MARKY RAMONE, WHO 
WILL SOON PERFORM WITH HIS OWN BAND 
MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG AT THE 
CIESZANÓW ROCK FESTIVAL, IS THE LAST 
LIVING MEMBER OF THE LEGENDARY BAND 
WHICH WAS THE FORERUNNER OF THE 
GENRE – THE RAMONES.
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BYCIE CZĘŚCIĄ TAK LEGENDARNEGO ZESPOŁU 
ZMIENIA ŻYCIE. ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ KIEDYŚ JAK 
BYŚ ŻYŁ, GDYBYŚ NIE WSTĄPIŁ DO RAMONES?
Jak bym żył, gdybym nie był w Ramones? 

Nigdy o tym nie myślałem. Jakoś nie cieka-

wi mnie to. Nie mam w zwyczaju gdybać, 

zastanawiać się co by było, gdybym był 

kimś innym. Jestem szczęśliwy będąc sobą.

PUNK ROCK SIĘ ZMIENIŁ PRZEZ TE 
WSZYSTKIE LATA? CI MŁODZI LUDZIE, KTÓRZY 
PRZYCHODZĄ NA TWOJE KONCERTY SĄ TACY, 
JAKI TY BYŁEŚ W ICH WIEKU?
W większości przypadków nie mam możli-

wości spędzania czasu z fanami po koncer-

tach, bo zazwyczaj muszę szybko jechać do 

hotelu, łapać jakiś samolot i tak dalej. Ale wi-

dzę, jak te dzieciaki śpiewają z nami refreny, 

noszą koszulki Marky Ramone’s Blitzkrieg 

i Ramones. Nie wiem, co robią po koncercie. 

Sporo z nich pewnie się uczy, inni rano idą do 

pracy. To jest też w ich głowach podczas kon-

certu, dlatego chcemy im za każdym razem 

dać tę godzinę i dwadzieścia minut radości, 

żeby mogli na chwilę się odprężyć od swoich 

stresów. I do tego również służy punk.

CHCĘ ZAPYTAĆ O JESZCZE JEDNĄ RZECZ 
ZWIĄZANĄ Z TWOIM CZASEM W RAMONES. 
JAKIE JEST TWOJE ULUBIONE WSPOMNIENIE 
Z TEGO OKRESU?
Kochałem czasy, kiedy Johnny, Joey, Dee 

Dee i Tommy żyli.

JESTEŚ OSTATNIM.
C.J. Ramone i Richie Ramone też mają nie-

złe coverbandy Ramones. Też próbują zro-

bić jakieś wrażenie swoimi występami. Ale 

obaj wstąpili do zespołu w późnych latach 

80-tych, więc nie są uznawani za Ramones. 

Myślę, że C.J. i Richie powinni założyć jakiś 

wspólny zespół i grać takie rzeczy, jakie 

tworzyli właśnie wtedy, w latach 80-tych.

MARKY’S RAMONE BLITZKRIEG JEST 
ZESPOŁEM, KTÓRY MA KONTYNUOWAĆ 
DZIEDZICTWO RAMONES.
O tak.

dy są fajne, ale najważniejsze są osiągnię-

cia, to, co udało ci się swoją pracą zrobić. 

Zwracam bardziej uwagę na szczęście 

i radość, jaką przyniosła mi ta praca, a nie 

na nagrody, które za nią dostałem. To, 

bardziej niż statuetki, przypomina mi, jak 

moja obecność na Ziemi jest doceniana 

i jaka jest wartość moich działań.

TE WSZYSTKIE LATA W RAMONES I INNYCH 
ZESPOŁACH, TE WSZYSTKIE KONCERTY, RZESZE 
FANÓW, WSZYSTKO TO, O CZYM MÓWISZ, TAK 
NAPRAWDĘ CZYNI CIĘ GWIAZDĄ ROCKA.
Jeśli ludzie chcą mnie nazywać gwiazdą 

rocka – spoko, nie będę się kłócił. Ale 

osobiście nie poczuwam się do tego miana. 

Moim marzeniem nie było zostać gwiazdą. 

Ja po prostu chciałem być członkiem do-

brego zespołu, grać fajną muzykę i bębnić, 

jeździć w trasy po świecie i podziwiać go, 

spotykać nowych ludzi i witać się z przy-

jaciółmi, a potem też nieść tę spuściznę 

Ramones. Bycie w tym zespole przez tyle 

lat od wstąpienia w 1978 roku sprawia, że 

czuję się jak ostatni Ramone.

OKEJ, W TAKIM RAZIE TROSZECZKĘ INNE 
PYTANIE: WCIĄŻ JESTEŚ PUNKIEM?
Dorastałem na Brooklynie w Nowym Jorku. 

Jak przeczytasz moją książkę to będziesz 

wiedział, przez co przechodziłem. Te 

wszystkie wydarzenia zostają w człowieku, 

nie uciekniesz od nich, one zawsze będą czę-

ścią ciebie. Musisz pamiętać, skąd przysze-

dłeś. Dlatego właśnie zawsze będę sobą. Nie 

jestem gościem, który wymyśla sobie, że dziś 

będzie grał punk, a w zeszłym tygodniu grał 

heavy metal. To nie ja. Jestem szczery dla 

samego siebie i wszystkich dookoła. I dlatego 

zawsze będę czuł się sobą. Więc odpowiedź 

na twoje pytanie brzmi: tak.

PUNK TO NIE JEST TYLKO KWESTIA 
MUZYKI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM SPOSÓB 
NASTAWIENIA DO ŚWIATA.
Punk to wszystko. Punk to to, jak żyjesz, 

jak przenosisz swoje życiowe doświadcze-

nia na muzykę. ZD
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JA GRAŁEM TRASY, ON GRAŁ TRASY, A NA WSZYSTKICH 
TYCH KONCERTACH DZIECIAKI NIEZMIENNIE DOMAGAŁY SIĘ 
KAWAŁKÓW RAMONES ZAMIAST NASZYCH. NIE MAM ZATEM 
ZAMIARU KONKUROWAĆ Z RAMONES. WIEM, CZEGO CHCE MOJA 
PUBLICZNOŚĆ. ONA CHCE RAMONES I RAMONES DOSTANIE!
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LET’S BEGIN FROM YOUR PENDING 
PERFORMANCE IN POLAND. IN AUGUST, 
YOU’LL PERFORM WITH MARKY RAMONE’S 
BLITZKRIEG AT THE ONLY CONCERT IN OUR 
COUNTRY AT THE CIESZANÓW ROCK FESTIVAL. 
A GREAT NUMBER OF FANS WAIT FOR YOU, AND 
THEY WANT TO LISTEN TO THE RAMONES’ OLD 
SONGS. WHAT DO YOU THINK – WHAT MAKES 
THE RAMONES AND THEIR SONGS SO POPULAR, 
ALTHOUGH THEY GAVE THEIR LAST CONCERT 
TWENTY YEARS AGO?
I think the youngest generation likes the 

lyrics of those songs and the energy of the 

group as such. Young people have always 

seemed to be inclined towards this kind of 

music. They just know that everything the 

Ramones did was true. What I do and what 

I did is and was true. I don’t use samples, 

I don’t use playback, digital controllers of 

volume pitch, or auto-tune. Everything 

is exactly how you see it on stage. That’s 

how we are. Young people always get tired 

with bands which use all those fraudulent 

methods and even on stage just replay the 

tape that they recorded in studio.  

YOU SPEAK ABOUT YOUNG PEOPLE, SO DOES 
IT MEAN THAT MANY YOUNG PEOPLE COME TO 
SEE MARTY RAMONE’S BLITZKRIEG, AND NOT 
ONLY OLDER FANS WHO KNOW THE RAMONES 

ALREADY FROM THE 1970S?
Yes, and it’s great! They still come to our 

concerts, which makes me really happy. 

Our audience is varied, so the generation 

differences become somewhat blurred.

THE FIRST ALBUM YOU RECORDED WITH 
THE RAMONES WAS ROAD TO RUIN. WHEN 
I LISTENED TO IT FOR THE FIRST TIME MANY 
YEARS AGO, I COULDN’T HELP BUT NOTICE THAT 
IT WAS A HEAVIER ALBUM THAN THE ONES 
THAT THE BAND HAD RECORDED EARLIER, 
WITHOUT YOU. WAS THIS HEAVIER SOUND YOUR 
INFLUENCE?
Definitely. I wanted to play the drums in 

a heavier way and I tuned it differently 

than Tommy, who had played in the band 

before me. Tommy played in a gentler 

way, but his style matched those first 

three albums, on which all songs were 

based on three accords, to tell the truth. 

We had to record Road to Ruin in a dif-

ferent way. We wanted to make an album 

which would stand in stark contrast to 

the previous ones. We had to approach 

guitars differently, record heavier parts 

of drums. We also had slightly different 

influences at that time. You can probably 

say that Road to Ruin for the Ramones 

was like Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band for the Beatles.

BEFORE THE RAMONES, YOU PLAYED IN BANDS 
WHICH INDEED SOUNDED HEAVIER – MAYBE IT 
LEFT A MARK ON THIS ALBUM?
Before I joined the Ramones, I recorded 

five albums, so I was familiar with working 

in a studio. I knew where and how to put 

drums so that they sounded as I wanted 

them to, I knew how cymbals were sup-

posed to sound… On top of that, when I was 

sixteen and seventeen, I recorded two heavy 

metal albums. I also worked on an album 

with the Rolling Stones’ producer, Andrew 

Oldham. So, in a way, I was a pretty expe-

rienced musician at that time, even before 

I joined the Ramones. That was why Tommy 

Ramone asked me to replace him when he 

left the band after three years. At that time, 

we recorded for the same record label – to-

gether with Richard Hell & the Voidoids we 

recorded an album for Sire Records.

YOU WERE AN EXPERIENCED MUSICIAN, BUT AT 
FIRST, YOU HADN’T PLAYED IN THE SAME WAY 
AS YOU LATER PLAYED WITH THE RAMONES.
In Richard Hell & the Voidoids we played 

punk rock too. In 1976, the song Blank Gen-

eration was something like a hymn in New 

York. It was the first song I recorded.

LET’S GO BACK TO THE RAMONES. YOU PLAYED 
IN ONE OF THE MOST LEGENDARY BANDS IN THE 
HISTORY OF ROCK, YOU EVEN FOUND YOURSELF ZD
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Punk is everything. Punk is how you live, 

how you project your life experience onto 

the music.

BEING A PART OF SUCH LEGENDARY BAND 
CHANGES LIFE. HAVE YOU EVER THROUGH 
ABOUT HOW YOUR LIFE WOULD LOOK LIKE IT 
YOU HADN’T JOINED THE RAMONES?
How my life would look like if I hadn’t been 

in the Ramones? I’ve never thought about 

it. Somehow, it doesn’t interest me. I’m 

not the type to think about “what ifs,” to 

ponder about what would happen if I were 

someone else. I’m happy being myself.

HAS PUNK ROCK CHANGED THROUGH ALL 
THOSE YEARS? ARE THOSE YOUNG PEOPLE 
WHO COME TO YOUR CONCERTS SIMILAR TO 
HOW YOU WERE AT THEIR AGE?
Most of the times I don’t have the possibility 

to spend time with fans after concerts, be-

IN THE HALL OF FAME OF ROCK’N’ROLL. DO YOU 
FEEL LIKE A ROCK STAR?
I just feel like a lucky chap from Brooklyn. 

I also received a Grammy for my accomplish-

ments. Together with the rest of the band, we 

played 1700 concerts. We recorded 10 albums. 

Awards are cool, but what is most important 

are achievements, what you managed to do 

with your work. I pay more attention to hap-

piness and joy that this work has brought me, 

instead of to the awards that I’ve received. It 

reminds me how my existence on earth is 

appreciated and how the worth of my actions 

is higher than statuettes.

THOSE ALL YEARS IN THE RAMONES AND 
OTHER BANDS, THOSE ALL CONCERTS, THOSE 
CROWDS OF FANS, ALL OF THE THINGS YOU 
TALK ABOUT, REALLY MAKE YOU A ROCK STAR.
I people want to call me a rock star – okay, 

I won’t argue. But personally I don’t feel 

like one. My dream wasn’t to become 

a star. I just wanted to be a member of 

a good band, make cool music and play 

drums, go on tours around the world and 

admire it, meet new people and greet my 

friends, and then pass on the Ramones’ 

heritage. As I was in this band for so 

many years since 1978, it makes me feel 

like the last Ramone.

OKAY, SO MAYBE A SLIGHTLY DIFFERENT 
QUESTION: ARE YOU STILL A PUNK?
I grew up in Brooklyn in New York. If you 

read my book, you’ll know what I lived 

through. All those things remain in you, 

you won’t run away from them, they 

will always be a part of you. You need to 

remember where you come from. That’s 

why I’ll always be myself. I’m not the kind 

of guy who decides on a whim that today 

he’ll play punk, whereas last week he 

played heavy metal. It’s not me. I’m honest 

to myself and to everyone else. And that’s 

why I will always feel well in my skin. So 

the answer to your question is yes.

PUNK IS NOT ONLY THE QUESTION OF MUSIC, 
BUT, FIRST AND FOREMOST, IT’S AN OUTLOOK 
ON LIFE.
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BUT MAYBE YOU’LL SURPRISE US WITH 
SOMETHING NEW?
Ha, I’ve tried it more than once! (laughs) 

Dee Dee and I were the first of Ramones 

who started to make their own music 

after the group disbanded. I went on 

tours, he went on tours, and at all those 

concerts kids ceaselessly wanted us to 

play the Ramones’ songs instead of ours. 

So I don’t intend to compete with the Ra-

mones. I know what my audience wants. 

It wants the Ramones and the Ramones 

they’ll get!

JUST ONE LAST QUESTION: WHO ARE THE 
CURRENT MEMBERS OF MARKY RAMONE’S 
BLITZKRIEG?
We have a vocalist from The Posies, Ken 

Stringfellow. Earlier, we performed 

with Michale Graves from Misfits and 

Andrew W.K., but I like changes. Captain 

Poon from Gluecifer plays the guitar and 

I have to tell you that he’s a thing. We 

also have our trusted bass player, Al, 

with whom I’ve been playing for six or 

seven years. He comes from Argentina. 

Everyone’s damn good and they are able 

not only to recreate the original sound 

of the Ramones, but also add something 

new from themselves. 

MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG IS A BAND 
WHICH IS SUPPOSED TO PERPETUATE THE 
RAMONES’ HERITAGE.
Oh yes.

DO YOU FEEL ANY PRESSURE CONNECTED 
WITH IT?
No. I just go onto the scene and enjoy per-

forming. I always do my best and that’s it. 

We are always asked for encores, people 

always sing along with us. For them, our 

performances are fun, and they are fun 

for me too.

THIS IS HOW IT SOUNDS.
If it didn’t bring me joy, I wouldn’t do this.

LET’S GET BACK TO YOUR CONCERT IN POLAND. 
HAVE YOU BEEN THERE BEFORE?
I have played here maybe three or four times.

SO YOU KNOW WHAT TO EXPECT FROM THE 
POLISH AUDIENCE.
I do and I expect always the same – that 

they will sing, dance, and have fun, and 

that they’ll enjoy themselves at our concert.

AND WHAT CAN WE EXPECT FROM MARKY 
RAMONE’S BLITZKRIEG? I KNOW THAT YOU 
PLAY CHIEFLY THE RAMONES’ OLD SONGS, 

cause I usually have to go to the hotel, catch 

a flight and so on. But I can see how they 

sing our choruses, how they wear T-shirts 

with Marky Ramone’s Blitzkrieg and the 

Ramones. I don’t know what they do after 

the performance. Many of them are certainly 

students, others go to work in the morning. 

It’s all in their heads during the performance, 

so each time we want to give them this hour 

and twenty minutes of joy, so that they can 

unwind for a while and forget their stress. 

And that’s what punk is for as well.

I WOULD LIKE TO ASK YOU ABOUT ONE MORE 
THING CONNECTED WITH YOUR TIME WITH THE 
RAMONES. WHAT IS YOUR FAVOURITE MEMORY 
FROM THAT PERIOD?
I loved the times when Johnny, Joey, Dee 

Dee and Tommy were alive.

YOU’RE THE LAST ONE.
C.J. Ramone and Richie Ramone both have 

quite nice coverbands of the Ramones. 

They try to make an impression with their 

performances too. But they both joined 

the band in the late 1980s, so they’re not 

acknowledged as Ramones. I think C.J. and 

Richie should form their own band and 

play things that would be like the songs 

they created at that time, in the 1980s.

ROZMOWA TALK
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POŚRÓD WYSP JOŃSKICH KRÓLUJE KORFU. ALE DLACZEGO NIE WYŁAMAĆ SIĘ ZE SCHEMATU 
I WYBRAĆ MNIEJ UCZĘSZCZANĄ KEFALONIĘ? TA GÓRZYSTA WYSPA JEST IDEALNYM MIEJSCEM 
NA NIEZAPOMNIANE WAKACJE. PIĘKNO KRAJOBRAZU, TYPOWO GRECKA ARCHITEKTURA 
I POWOLNY STYL ŻYCIA. BRZMI DOBRZE, PRAWDA?

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA    ZDJĘCIA: PIXABAY.COM, FLICKR.COM

WYMARZONE 
GRECKIE WAKACJE

K E F A  L I N I A
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T
uryści ukochali sobie Korfu. A Ke-

falinia, za granicą nazywana Kefa-

lonią, wbrew pozorom największa 

z siedmiu Wysp Jońskich, kusi 

równie pięknym krajobrazem i tro-

chę większym luzem. Jak na nią dotrzeć? 

Loty czarterowe i wycieczki zorganizowane 

to świetny pomysł, jeśli nie chcemy martwić 

się niczym poza równomiernie rozłożoną 

opalenizną. Jeśli natomiast mamy czas i chę-

ci, by poszukać połączeń na własną rękę, 

warto popatrzeć na promy z Korfu. Połącze-

nia między wyspami i kontynentalną Grecją 

są dobrze rozbudowane. Rejs statkiem to 

też wspaniała okazja, by zobaczyć Morze 

Jońskie z innej perspektywy. Można też sko-

rzystać z bezpośrednich połączeń lotniczych 

z innych lotnisk, na przykład z Londynu 

(EasyJet, Ryanair), do którego lot z Rzeszo-

wa-Jasionki jest jak rzut beretem.

Na miejscu czeka na nas o wiele więcej 

niż morze i plaża. Pomimo gorących tem-

peratur Kefalinia jest bogata w przyrodę. 

To naprawdę zielona wyspa! Najwyższym 

wzniesieniem jest tu Aenos. Na zbo-

czach sięgającego 1620 m n.p.m. szczytu 

utworzono park narodowy, skrywający 

unikatową, śródziemnomorską przyrodę 

z cyprysami i grecką jodłą.

Największe miasto Kefalinii, Argostoli, 

to dobra baza wypadowa do mniejszych 

wiosek, ale też atrakcja sama w sobie. 

Swoją obecność zaznaczyły tu nowożytne 

mocarstwa, mające zakusy na skolonizo-

wanie całego Południa. Mowa głównie 

o Brytyjczykach. W mieście stała niegdyś 

kolumna, upamiętniająca rządy królestwa 

w XIX wieku. Niestety, czego nie zniszczy-

PODRÓŻE TRAVEL
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BĘDĄC W KEFALINII, GRZECHEM BYŁOBY NIE WYBRAĆ 
SIĘ DO FISCARDO, PRAWDOPODOBNIE NAJPIĘKNIEJSZEJ 
MIEJSCOWOŚCI W OKOLICY. TO JEDYNE MIASTO 
NIEZNISZCZONE PRZEZ TRZĘSIENIE ZIEMI, KTÓRE 
NAWIEDZIŁO WYSPĘ W 1953 ROKU I ZNISZCZYŁO WIĘKSZOŚĆ 
HISTORYCZNYCH ZABUDOWAŃ. ODWIEDZINY W FISCARDO 
TO JEDYNA OKAZJA, BY PODZIWIAĆ ŚLADY STAROŻYTNYCH 
GREKÓW, RZYMIAN, WENECJAN I TURKÓW. 

ła II wojna światowa, zniszczyło wielkie 

trzęsienie ziemi w 1953 roku. O historii 

miasta i całej Kefalinii możemy dowiedzieć 

się więcej w tutejszym muzeum arche-

ologii. Drugim największym ośrodkiem 

miejskim jest tu Lixouri. Już w ubiegłych 

stuleciach było cenionym kurortem. 

Przebywał tam między innymi niemiecki 

kompozytor Richard Strauss.

Będąc w Kefalinii, grzechem byłoby nie 

wybrać się do Fiscardo, prawdopodobnie 

najpiękniejszej miejscowości w okolicy. To 

jedyne miasto niezniszczone przez trzęsie-

nie ziemi, które nawiedziło wyspę w 1953 

roku i zniszczyło większość historycznych 

zabudowań. Odwiedziny w Fiscardo to 

jedyna okazja, by podziwiać ślady sta-

rożytnych Greków, Rzymian, Wenecjan 

i Turków. Miasteczko leży na północnym 

wybrzeżu, nad urokliwą zatoczką. Przy 

brzegu zacumowane są łodzie rybackie, 

a jeśli wstaniemy odpowiednio wcześnie, 

możemy bezpośrednio z nich kupić świeże 

ryby i owoce morza. Fiscardo to też przy-

PODRÓŻE TRAVEL
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stań dla wszelkiej maści milionerów, którzy 

właśnie w tej części Kefalinii szukają spo-

kojnego wypoczynku. Wystarczy przejść 

się wzdłuż wybrzeża – luksusowe jachty 

naprawdę robią wrażenie. Ale w Fiscardo 

nikt nikomu nie przeszkadza i wszyscy są 

równi wobec słońca, morza i skał. To, co 

naprawdę liczy się na greckich wyspach, 

to cieszenie się życiem. Kolacja w tawernie 

z widokiem na morze to niezapomnia-

ne przeżycie niezależnie od zasobności 

naszego portfela. A grecka gościnność jest 

po prostu niezmierzona. Nie mówiąc już 

o greckiej kuchni – na wyspach wyjątkowo 

bogatej w owoce morza. Podobnie jak na 

innych wyspach Morza Śródziemnego, nie 

mniej ważnym składnikiem jest tu mięso, 

a konkretnie baranina, hodowana w głębi 

wyspy. Często można spotkać też wieprzo-

winę. Będąc tutaj, po prostu trzeba spróbo-

wać słynnych „souvlaków”, czyli mięsnych 

szaszłyków, podawanych na patyczkach. 

Mnóstwo deserów, aromatyczna kawa, 

sery i miód, nie mówiąc już o uprawianych 

na miejscu oliwkach, figach i winogronach. 

Będąc w krainie mlekiem i miodem płyną-

cej, trudno zachować idealną sylwetkę. Ale 

w Grecji te zmartwienia możemy wyrzucić 

daleko za siebie.

Jeśli pełen relaks, to plażowanie. W kwe-

stii plaż również warto trochę poszperać. 

Najłatwiej znaleźć swoją sekretną rajską 

plażę, podróżując po Kefalinii wypoży-

czonym samochodem. Po drodze odnaleźć 

można prawdziwe perełki, takie jak chociaż-

by Plaża Kamilia, położona w niewielkiej 

odległości od Fiscardo. Krystalicznie czysta, 

lazurowa woda, skaliste zbocza, wcinające 

się w wodę i tworzące bajeczne laguny. 

To przestrzeń idealna do odpoczynku 

i scuba-divingu. Pamiętajmy o odpowiednim 

obuwiu, by skaliste podłoże tych pięknych 

plaż nie poraniły nam stóp. Mówi się, że 

przez otwory w Crocksach wraz z wodą 

wyciekają resztki godności, ale w tym 

wypadku widoki na pewno zrekompensują 

nam straty moralne. W końcu to wakacje, 

wrzucenie na luz będzie wskazane.
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 ALE W FISCARDO NIKT NIKOMU NIE PRZESZKADZA I WSZYSCY 
SĄ RÓWNI WOBEC SŁOŃCA, MORZA I SKAŁ. TO, CO NAPRAWDĘ 
LICZY SIĘ NA GRECKICH WYSPACH, TO CIESZENIE SIĘ 
ŻYCIEM. KOLACJA W TAWERNIE Z WIDOKIEM NA MORZE TO 
NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE NIEZALEŻNIE OD ZASOBNOŚCI 
NASZEGO PORTFELA.
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Kefalinia nie zawiedzie też tych, dla 

których letnie wakacje bez tańca i nocnych 

szaleństw to stracony czas. Na wyspie 

znajdziecie wiele świetnych klubów, gdzie 

muzyka gra aż do wschodu słońca. Naj-

słynniejszym i największym tego rodzaju 

przybytkiem jest Bass Club w Argostoli. 

Szukacie czegoś klimatycznego? Spróbujcie 

słynnego Cinema Music Club, również 

w największym mieście wyspy. To stare 

kino przerobione na klub, z autentycznymi 

projektorami i siedzeniami z sali kinowej. 

W samym Fiscardo znajdziecie za to pięk-

nie położony klub Kastro, którego tarasy 

wychodzą na okoliczne skałki i zatokę. Czy 

jest coś lepszego niż przetańczyć całą noc 

w otoczeniu pachnących drzew piniowych? 

Oprócz dyskotek, cała wyspa upstrzona jest 

niezliczoną ilością barów i kafejek, otwar-

tych do późnych godzin nocnych.

Planując boskie wakacje, nie zapomi-

najmy o wysokim filtrze UV. To nie żart! 

W Grecji w szczycie sezonu słońce wyjąt-

kowo daje się we znaki, a przez wiatr od 

morza możemy odczuć to dopiero, gdy 

będzie za późno. Poza tym nie pozostaje 

nic tylko cieszyć się życiem i wrócić do 

domu lżejszym o jakiś miliard trosk. 

 IN ENGLISH

CEPHALONIA
DREAM-LIKE GREEK HOLIDAYS

CORFU IS THE MOST POPULAR OF IONIAN 
ISLANDS. BUT WHY NOT TO DO SOMETHING 
DIFFERENT FOR A CHANGE AND CHOOSE THE 
LESS FREQUENTLY VISITED CEPHALONIA? 
THIS MOUNTAINOUS ISLAND IS A PERFECT 
PLACE FOR AN UNFORGETTABLE VACATION. 
PICTURESQUE LANDSCAPES, BEAUTIFUL 
GREEK ARCHITECTURE AND LIVING IN THE 
SLOW LANE. SOUNDS GOOD, DOESN’T IT?

Tourists’ favourite is Corfu. But Cephalo-

nia, also known as Kefallinia, in spite of 

appearances the biggest of the seven Ionian 

Islands, tempts with equally beautiful 

landscapes and more space. How to get 

there? Charter flight and organized trips 

are a great idea if we don’t want to worry 

about anything else than a nice suntan. But 

if we have time and the willingness to look 

for connections on our own, it would be 

worthwhile to consider ferries from Corfu. 

The network of connections between 

islands and the continental Greece is well 

developed. A cruise is also a great opportu-

nity to see the Ionian Sea from a different 

perspective. You can also use the direct 

flight connections from other airports, e.g. 

from London (EasyJet, Ryanair), to which 

a flight from the Rzeszów-Jasionka Airport 

is like a stone’s throw away.

What awaits us there is something much 

more than just sea and beaches. Despite 

high temperatures, Cephalonia has a very 

rich flora. It’s a very green island! The 

highest peak is Aenos. On the slopes of the 

1620-metre mountain, there is a national 

park, hiding a unique Mediterranean flora 

full of cypress trees and Greek firs. 

The biggest city of Cephalonia, Argos-

toli, is a great starting point for trips to 

smaller villages, but also an attraction in 

itself. There, we can find traces of modern 

powers, chiefly Great Britain, aspiring to 

colonize the entire South. In the town, 

there used to be a column commemorating 

the kingdom’s rule of the 19th century. 

Unfortunately, if something remained 

undamaged after the II World War, it was 
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damaged later by the great earthquake of 

1953. We can learn more about the history 

of the town and the whole Cephalonia 

in the local museum of archeology. The 

second biggest urban centre is Lixouri. 

It’s been a highly regarded resort for 

centuries. One of its guests was a German 

composer Richard Strauss. 

It would be a sin to be in Cephalonia and 

not to go to Fiskardo, probably the biggest 

town in the vicinity. It’s the only town 

which was left unscathed by the earth-

quake which stroke the island in 1953 and 

damaged most of the historical buildings. 

A visit in Fiskardo is the only opportunity to 

admire traces of the ancient Greek, Romans, 

Venetians and Turks. The town is located on 

the northern coast, by a charming small bay. 

Anchored by the shore, numerous fishing 

boats offer fresh fish and other kinds of sea-

food, if we only get up early enough to buy 

them. Fiskardo is also a haven for million-

aires of all sorts, who look for some peaceful 

relaxation precisely in this part of Cephalo-

nia. It’s enough to go for a stroll by the shore 

– luxurious yachts are really something to 

behold. But in Fiskardo no one gets in any-

one’s way, everyone is equal before the sun, 

the sea and the rocks. What really counts on 

the Greek islands is enjoying life.

A dinner in a tavern with a view on 

the sea is some unforgettable experience, 

irrespective of the thickness of our wallet. 

And Greek hospitality is simply limitless. 

Not to mention the Greek cuisine, replete 

with seafood. Similarly to other islands of 

the Mediterranean Sea, another important 

ingredient is meat, especially lamb and 

mutton, produced up country. Pork is also 

very common. You simply have to try the 

famous “souvlaks”, or meat shashliks served 

on little sticks. Apart from that, there is 

a panoply of desserts, fragrant coffees, 

various kinds of cheese and honey, not to 

mention the local oils, figs and grapes. It’s 

hard to maintain a perfect figure in this 

land of milk and honey. But in Greece, we 

can forget about this kinds of problems.

If relax, then sunbathing at the beach. 

When it comes to choosing beaches, it is 

also worthwhile to do a little research be-

forehand. It would be easiest to find your 

own secret beach paradise by travelling 

around Cephalonia in a rented car. On the 

way, you can find real gems, such as the 

Kamilia Beach, located close to Fiskardo. 

Clear sky blue water, rocky slopes cutting 

into the water and creating breathtaking 

lagoons. It’s a space perfect for resting 

and scuba-diving. Don’t forget to bring 

appropriate shoes, so as not to get hurt 

by the rocky ground. It is said that what 

leaks out of the holes in Crocks along 

with water are the remains of human 

dignity, but in this case beautiful sights 

are bound to be a satisfactory compensa-

tion for all moral damages. After all, it’s 

holidays, and letting your hair down is 

highly recommended. 

Cephalonia won’t let down also those 

who simply cannot imagine summer 

holidays without dancing and partying. 

On the island, you’ll find a number of great 

clubs, where music plays from dawn to 

dusk. The most famous and the biggest 

abode of this kind is the Bass Club in 

Argostoli. Are you looking for something 

atmospheric? Try the famous Cinema 

Music Club, also in the biggest city of the 

island. It’s an old cinema transformed 

into a club, with genuine projectors and 

seats in a cinema hall. In Fiskardo itself, 

we’ll find a beautifully located club called 

Kastro – its terraces look onto the local 

cliffs and the bay. Is there anything better 

than dancing all night long in the midst of 

fragrant stone pines? Apart from discos, 

the entire island is dotted with countless 

bars and cafés, open until wee hours.

Planning our divine holidays, it would be 

best not to forget about a good sunscreen. 

It’s not a joke! In Greece, in the height of the 

season, the sun is exceptionally fierce, and 

because of the soothing sea breeze, we may 

start to feel it when it’s too late. Apart from 

this, there’s nothing left for us to do but to 

enjoy life and come back home relaxed and 

devoid of any stress. 

PODRÓŻE TRAVEL
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PODKARPACKIE – BRAMA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZESTRZEŃ NOWOCZESNEJ 
GOSPODARKI, NIEWYCZERPANEJ PRZYRODY, KULTURY I MOŻLIWOŚCI. 
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DOLINY LOTNICZEJ, INFORMATYKI I FARMACJI 
SĄSIADUJĄ TU Z BEZKRESEM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, CZYSTEJ GÓRSKIEJ 
NATURY, WIELOKULTUROWOŚCI I KREATYWNOŚCI.

 TEKST: ALICJA WOSIK - DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Międzynarodowy port lotniczy, 

unijne przejścia graniczne, autostrada 

Wschód-Zachód, tereny inwestycyj-

ne specjalnych stref ekonomicznych 

i zasoby młodych, wykształconych ludzi spra-

wiają, że dziesiątki światowych firm właśnie 

tu lokują swoje siedziby. A po pracy? Czego du-

sza zapragnie! Od klimatu miejskich kawiarni, 

pubów, teatrów, koncertów, przez aktywny 

wypoczynek na lądzie, wodzie i w powietrzu, 

wśród dzikiej przyrody, karpackich krajobra-

zów, legendy Bieszczadów i Beskidu Niskiego. 

Do tego zanurzenie w różnorodnej, bogatej 

kulturze, architekturze i sztuce pogranicza, 

czas i miejsce na spokój, twórczość i spojrzenie 

na zabiegany świat z góry. Z lotu ptaka.

Podróż po regionie najlepiej zacząć od 

Rzeszowa. Blisko 200-tysięczna, dyna-

micznie rozwijająca się stolica wojewódz-

twa jest świetnie skomunikowana z całą 

Europą połączeniami lotniczymi, euro-

pejską autostradą i magistralą kolejową. 

Na miejscu czekają wysokiej klasy hotele 

i restauracje, zaś samo miasto zachwyci 

Was klimatem zabytkowego Rynku, pod-

ziemnej trasy turystycznej, zamku Lubo-

mirskich, rekreacyjnej Doliny Wisłoka, ale 

także nowoczesnych inwestycji, czystości, 

zieleni i… młodej energii.

W ślad za tym warto zapuścić się w głąb 

regionu, by na początek poznać fascynu-

jącą historię arystokratycznych rezy-

dencji: zamków w Łańcucie, Krasiczynie 

czy Baranowie Sandomierskim, których 

właścicielami były znakomite polskie rody 

znane z kart dziejów Europy. Zamki, pałace 

i dwory sąsiadują z wyjątkową – docenioną 

przez UNESCO – architekturą drewnianą. 

PODKARPACKIE –    
PRZESTRZEŃ OTWARTA
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Jej uroda zaklęta jest w świątyniach wielo-

wyznaniowego pogranicza i zbiorach Mu-

zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

– jednego z największych i najbogatszych 

w skali Europy.

Kopuły cerkwi, wieże kościołów i syl-

wetki dawnych synagog zanurzone są 

w niezwykłym krajobrazie polskich Karpat: 

Bieszczadów i Beskidu Niskiego, Pogórza 

oraz podkarpackiego Roztocza. Dzika, nie-

skażona przyroda, bogactwo flory i fauny, 

setki kilometrów szlaków pieszych, rowero-

wych i konnych to wyzwanie dla spragnio-

nych wrażeń turystów aktywnych. Na 

nich czeka też największe w Polsce górskie 

jezioro – Zalew Soliński  – z największą 

w Polsce zaporą oraz ofertą dla żeglarzy, 

kajakarzy, nurków i plażowiczów.

Wypoczywać można nie tylko na lądzie 

i wodzie, ale i w powietrzu – spragnio-

nych emocji kuszą słynne przedwojenne 

szybowiska i ośrodki paralotniarskie. Coraz 

lepiej rozwija się turystyka lotnicza, której 

mocnym akcentem jest ukryty wśród 

bezkresnych lasów Arłamów – obecnie 

jedno z największych w Europie centrów 

wypoczynkowo-kongresowych z własnym 

pasem startowym i heliportem, stanowiący 

jednocześnie świetny punkt wypadowy na 

całe Bieszczady. Te legendarne góry będące 

częścią Międzynarodowego Rezerwatu 

Biosfery UNESCO można także zwiedzać 

niekonwencjonalnie: podróżując zabytkową, 

ponadstuletnią wąskotorówką lub drezyna-

mi rowerowymi, nagrodzonymi ogólnopol-

skim certyfikatem Najlepszego Produktu 

Turystycznego 2015. Góry kuszą również 

zimą, oferując narciarstwo zjazdowe, 

skitourowe i biegowe, snowboarding i sno-

wgliding, kuligi, łyżwiarstwo, wyścigi psich 

zaprzęgów czy choćby wędrówki po górach 

na śnieżnych rakietach w białej scenerii.

Warto także odwiedzić wiele innych 

miejsc regionu: tysiącletni Przemyśl, jego 

forty, muzea i sąsiadujące ze sobą świątynie 

różnych wyznań, historyczny Jarosław 

i Leżajsk, Jezioro Tarnobrzeskie, zabytko-

we Krosno z Centrum Dziedzictwa Szkła 

i pobliską, pierwszą na świecie kopalnią ropy 

naftowej w Bóbrce, podjasielskie winnice 

i „Karpacką Troję” oraz Sanok ze zbiorami 

ikon i malarstwa Zdzisława Beksińskiego 

na zamku oraz drewnianej architektury 

w skansenie. Miłośnicy kresowych klima-

tów powinni też wybrać się na podkar-

packie Roztocze, którego rozległe, bogate 

w przyrodę, historię i kulturę pogranicza 

tereny, połączone szlakiem Green Velo są 

idealnym miejscem na wyprawy rowerowe. 

Ciekawym przystankiem w takiej podró-

ży jest „Kresowa Osada” w Baszni Dolnej 

z multimedialnym muzeum i warsztatami 

rzemieślników. Miejsc, atrakcji i imprez wy-

starczyłoby jeszcze na długie opowiadanie…

Po wędrówkach i emocjach warto zre-

laksować się w jednym z licznych ośrodków 

odnowy wellness & spa, których największy 

wybór znajdziemy w podkarpackich uzdro-

wiskach: Iwoniczu-, Rymanowie-, Polańczy-

ku- i Horyńcu-Zdroju oraz kilkunastu ho-

telach najwyższej klasy. Towarzyszyć nam 

będzie znakomita podkarpacka kuchnia, 

w której skosztować można zarówno swoj-

skiego jadła i oferty regionalnych browarów, 

jak i wykwintnych dań dworskich z dodat-

kiem tradycyjnych nalewek i podkarpackich 

win. Wysokich lotów! 

DZIKA, NIESKAŻONA PRZYRODA, BOGACTWO FLORY I FAUNY, 
SETKI KILOMETRÓW SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH 
I KONNYCH TO WYZWANIE DLA SPRAGNIONYCH WRAŻEŃ 
TURYSTÓW AKTYWNYCH.



 IN ENGLISH

PODKARPACKIE – INFINITE 
POSSIBILITIES

PODPARK ACKIE IS THE GATE TO THE 
EUROPEAN UNION, SPACE OF MODERN 
ECONOMY, LIMITLESS NATURE, CULTURE 
AND POSSIBILITY. INNOVATIVE TECHNOL-
OGIES OF THE AVIATION VALLEY, IT AND 
PHARMACY ARE STANDING SIDE BY SIDE 
OF ACTIVE LEISURE, CLEAN MOUNTAIN AIR, 
MIX OF CULTURES AND CREATIVITY.

An international airport, EU border cross-

ings, the East-West highway, investment 

areas of special economic zones and 

resources of young, educated people are 

the reasons why foreign companies are 

locating their branches right here. And 

after work? Whatever your soul desires! 

From ambient city cafes, pubs, theatres and 

concerts to active leisure on land, water 

and air, among wild nature, Carpathian 

scenery, legends of Bieszczady Mountains 

and Low Beskid. On top of this; immersion 

in varied, rich culture, architecture and 

art of the borderland, time and place for 

relaxation, creativity and looking down on 

the busy world. From birds eye view.

It is best to start your travels around the 

region from Rzeszów, almost 200-thousand, 

dynamically expanding capitol of the Podkar-

packie Region which is very well connected 

with all of Europe by air routes, European 

highway and main train line. At your des-

tination you will be welcomed by high class 

hotels and restaurants, whereas the city will 

amaze you with the atmosphere of its his-

torical Market Square, underground tourist 

route, the Lubomirski Castle, recreational 

Wisłoka Valley and modern investments, 

tidiness, green areas and… young energy.

Afterwards it is worth to venture deeper 

into the region, to start off with learning 

about the fascinating history of aristocratic 

residencies: castles in Łańcut, Krasiczyn or 

Baranów Sandomierski, which were owned 

by great Polish families, known from the 

pages of European history. Castles, palaces 

and mansions are standing side by side with 

the unique – and recognized by UNESCO 

– wooden architecture. Its beauty is held 

within the temples of multi-religion border-

land and the collections of the Museum of 

Folk Architecture in Sanok – one of the larg-

est and richest in Europe. Domes of Eastern 

Orthodox temples, towers of churches and 

silhouettes of former synagogues are im-

mersed in the amazing landscape of Polish 

Carpathian Mountains: Bieszczady Moun-

tains and Low Beskid, Pogórze and Roztocze. 

Wild, untouched nature, rich fauna and 

flora, hundreds of kilometers of footpaths, 

bike and horse routes are a challenge for 

active tourists looking for attractions. They 

are also awaited by the largest mountain 

lake in Poland – Solina Lake– with its biggest 

in Poland dam and a wide offer for sailors, 

kayakers, divers and beach fans.

You can relax not only on land and in 

water, but also in the air – those looking 

for adrenaline are tempted by famous 

gliding and paragliding zones. Constantly 

developing airplane tourism, with its strong 

accent on the hidden amongst deep forests 

Arłamów – currently one of the biggest lei-

sure and business centres in Europe, with its 

own runway and helicopter, which is a great 

starting point into Bieszczady Mountains. 

These legendary mountains, which are part 

of the UNESCO International Biosphere 

Reserve, can also be seen in an unconven-

tional way: through travelling by, more than 

one-hundred years old narrow-gauge track 

or trolley rail-cycles, recognized by the na-

tional certificate of the Best Tourist Product 

of 2015. The mountains are tempting also 

during winter; offering downhill, skitour 

and cross country skiing, snowboarding and 

snow-gliding, sleigh rides, ice-skating, dog 

sleds or simply mountain walks on snow-

shoes amongst white scenery.

It is also worth to visit many other places 

in the region: the thousand year old Prze-

myśl, with its forts, museums and temples of 

different religions standing side by side; the 

historic Jarosław and Leżajsk; Tarnobrzeskie 

Lake; historic Krosno with its Glass Heritage 

Centre and the situated in close proximity, 

world-first petroleum mine in Bóbrka; Jasło 

vineries and the Carpathian Troy in Trzcini-

ca, as well as Sanok with its collection of icons 

and paintings by Zdzisław Beksiński in the 

castle and wooden architecture in the open-

air museum. Fans of the Kresy – borderland 

region atmosphere should also visit Roztocze, 

which has wide, rich in nature, history and 

culture borderland terrains, connected by the 

Green Velo route – an ideal place for cycling 

trips. An interesting stop during such an 

adventure is the Kresowa Osada – borderland 

settlement in Basznia Dolna with a multi-

media museum and craftsmen workshops. 

There are still many places, attractions and 

events – enough for a long tale…

After walking trips and emotions it is 

a goodidea to relax in one of the numerous 

SPA & Wellness centres, which can be 

found in resorts: Polańczyk, Iwonicz-Zdrój, 

Rymanów-Zdrój, and Horyniec-Zdrój 

as well as multiple hotels of the highest 

class. We will be accompanied by amazing 

Carpathian cuisine, in which you can taste 

both traditional foods and a selection of 

regional breweries beers, as well as exqui-

site aristocratic dishes with an addition of 

traditional Polish tincture. 

GUST TASTE
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SPORT ŚWIĘCI SWOJE TRIUMFY NA CAŁYM ŚWIECIE JUŻ NIE TYLKO W CZASIE 
PIŁKARSKICH MISTRZOSTW EUROPY CZY IGRZYSK OLIMPIJSKICH. DOSKONAŁA 
SYLWETKA, ŚWIETNE SAMOPOCZUCIE I HART DUCHA TO KORZYŚCI CZEKAJĄCE 
NA TYCH, KTÓRZY KANAPY PRZED TELEWIZOREM ZAMIENILI NA BUTY 
TRENINGOWE I KARTY CZŁONKOSTWA W KLUBACH FITNESS. NOWY TREND 
TO RÓWNIEŻ ŚWIETNA OKAZJA DLA INWESTORÓW, KTÓRZY PERFEKCYJNIE 
POTRAFIĄ WYCZUĆ ODPOWIEDNI OBSZAR INWESTYCJI.

 TEKST: KRZYSZTOF KRÓL     ZDJĘCIA: IZABELA GUGA-MAREK

Coraz rzadziej o sporcie wyczynowym 

można powiedzieć, że jest to forma 

zdrowego rozwoju ciała i ducha 

człowieka. Szczęśliwie sport rekre-

acyjny zdobywa coraz więcej zwolenników 

i dzieje się to nie tylko w okresie przedwa-

kacyjnym, kiedy stawiamy sobie równie 

czcze obietnice, jak 1 stycznia. Rozwija się 

moda na zdrową, wysportowaną sylwetkę, 

zdrowe jedzenie i, w zasadzie, codzienny 

zdrowy tryb życia. Świetnie dowodzi tego 

spadek liczby klientów restauracji typu fast 

food i wzrost zainteresowania karnetami 

do klubów fitness, których coraz bardziej fi-

nezyjna oferta w postaci zumby, pole dance 

czy crossfitu zaspokoi potrzeby najbardziej 

kreatywnych klientów. 

Trend zdrowego trybu życia i kultu 

wysportowanej sylwetki utrzymuje się 

w Polsce od lat. Nic nie wskazuje na to, 

aby rok 2016 i kolejne lata miały odwrócić 

trend, jaki opisują największe globalne fir-

my consultingowe. Raport opublikowany 

przez firmę Deloitte w kwietniu ubiegłego 

roku potwierdził, że polski segment fitness 

rozwija się najszybciej w Europie i przy-

rasta w tempie 7,5% w skali roku. Oznacza 

to, że rocznie swoją przygodę ze sportem 

w naszym kraju rozpoczyna kilkaset tysię-

cy osób, a suma rocznych przychodów klu-

bów fitness zbliża się do 4 mld zł. Zajęcia 

fitness stają się nieodzowną częścią stylu 

życia, a utrzymujący się trend zauważa 

coraz więcej podmiotów, które rozwijają 

swoją ofertę, aby wpasować się w potrze-

bę tak szerokiej rzeszy klientów. Rozwój 

sportowych zainteresowań Polaków od 

lat analizowała spółka Gwiazda Morza sp. 

z o.o. sp. k., która trzy lata temu oddała 

we Władysławowie apart hotel, a świetne 

rozeznanie lokalnego rynku dało bodziec 

do uruchomienia budowy hotelu Gwiazda 

Morza Resort Spa&Sport. Będzie to 4**** 

obiekt, położony w pasie nadmorskim, 

zaledwie 120 metrów od otwartego morza. 

Tematem przewodnim będzie rekreacja 

SPORT  
TO PIENIĄDZE

GUST TASTE

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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i odnowa biologiczna, a wszystko na 

najwyższym poziomie komfortu i stylu. 

Na polskim wybrzeżu powstaje obiekt, 

który już teraz można określić jako strzał 

w dziesiątkę. Informacja jest o tyle na 

czasie, że każdy, kto szuka dobrej okazji 

do zainwestowania pieniędzy może kupić 

w hotelu pokój lub apartament i przez lata 

stabilnie czerpać zyski z jego wynajmu. 

Doświadczenie operatora generujące-

go obecnie wysokie obłożenie w apart 

hotelu, który jest częścią Resortu Gwiazda 

Morza, również nie jest bez znaczenia dla 

wszystkich, których zainteresuje oferta 

inwestora: pobliski Ośrodek Przygotowań 

Olimpijskich Cetniewo, doskonała loka-

lizacja, szereg atrakcji, które czekają na mi-

łośników jazdy rowerem, nordic walkingu 

czy biegania uzupełnimy ofertą hotelu, 

której dotychczas we Władysławowie 

brakowało. Na naszych klientów czekać 

będą trzy baseny, oryginalne  saunarium, 

klub fitness, a także centrum odnowy bio-

logicznej i gabinety urody. Dużą atrakcją 

z pewnością będzie przeszklona ścianka 

wspinaczkowa, która ciągnąć się będzie 

przez wszystkie kondygnacje hotelu, 

a której punkt szczytowy będzie na tarasie 

widokowym, udostępniającym klientom 

zapierającą dech panoramę półwyspu 

helskiego i polskiego wybrzeża – podaje 

Agnieszka Łuczak, dyrektor sprzedaży 

i marketingu spółki.

Oferta sprzedaży pokoi opiera się na mo-

delu hotelu condo. Kupując pokój w obiekcie, 

klient równocześnie podpisuje z operatorem 

umowę dzierżawy, w ramach której operator 

gwarantuje rocznie siedmioprocentowy zysk 

w formie czynszu. Umowa podpisywana jest 

z klientami na 15-letni okres, a więc i dochód 

na tym poziomie nabywcy będą mogli czer-

pać przez cały okres obowiązywania umowy 

z możliwością jej przedłużenia o kolejne lata. 

Model ten określa wyłącznie relacje na linii 

właściciel pokoju-operator, co oznacza, że 

klient hotelu w żadnym momencie nie będzie 

odczuwał jego struktury właścicielskiej. Dla 

niego liczyć się będzie tylko rekreacja pod 

okiem doświadczonych trenerów i relaks na 

najwyższym poziomie w otoczeniu sosnowe-

go lasu, na który, oprócz morza, rozpościerać 

się będzie widok z hotelu. 

 IN ENGLISH

SPORT IS MONEY

SPORT CELEBRATES ITS TRIUMPHS ALL 
OVER THE WORLD NOT ONLY DURING THE 
UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIP OR THE 
OLYMPIC GAMES. A PERFECT BODY, A GOOD 
MOOD AND GREAT SPIRIT – ALL THAT IS IN 
STORE FOR THOSE WHO EXCHANGED SOFAS 
IN FRONT OF THE TV FOR TRAINERS AND GYM 
MEMBERSHIP CARDS. A NEW TREND OPENS 
UP NEW OPPORTUNITIES FOR INVESTORS 
WHO CAN PERFECTLY FIND A LUCRATIVE 
AREA FOR INVESTMENT.

Sport celebrates its triumphs all over the 

world not only during the UEFA European 

Championship or the Olympic Games. 

A perfect body, a good mood and great 

spirit – all that is in store for those who 

exchanged sofas in front of the TV for 

trainers and gym membership cards. 

A new trend opens up new opportunities 

for investors who can perfectly find a lu-

crative area for investment.

GUST TASTE

TEMATEM PRZEWODNIM BĘDZIE REKREACJA I ODNOWA 
BIOLOGICZNA, A WSZYSTKO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
KOMFORTU I STYLU.
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Less and less often it can be said that 

professional sport is a form of develop-

ment of healthy body and mind. Luckily, 

recreational sport is gets more and more 

followers – not only in pre-holiday peri-

od, when we make hollow promises like 

on 1st January. A healthy and fit body, 

healthy food and a healthy lifestyle 

in general are in fashion. It is illus-

trated by the decrease in the number 

of customers of fast food restaurants 

and the increase in the number of gym 

members. In order to satisfy the needs 

of the most demanding customers, gyms 

and fitness clubs are making their offer 

more and more attractive by adding 

zumba, pole dance and cross fit classes. 

A healthy lifestyle and a fit body 

has been in fashion in Poland for 

many years. There’s nothing to suggest 

that it will change in 2016 and in the 

successive years. The trend has been 

described by the largest international 

consulting companies. A report pub-

lished by Deloitte last April confirmed 

that the fitness industry in Poland has 

been developing faster than in any 

other European country and grows by 

7.5% each year. It means that in Poland 

hundreds of thousands of people begin 

their adventure with sport every year, 

and the total revenue of fitness clubs 

amounts to approximately PLN 4 billion. 

Fitness classes become an indispen-

sable part of life, and their growing 

popularity makes companies develop 

their offer in order to meet the needs of 

such a number of customers. Gwiazda 

Morza sp. z o.o. sp. k. has been analys-

ing growing interests of the Polish in 

sports for years. Three years ago the 

company established Apart Hotel in 

Władysławowo and now, on the basis 

of its in-depth understanding of the 

local market, invested in establishing 

the Gwiazda Morza Resort Spa&Sport 

hotel. It is going to be a four-star hotel, 

situated at the coast, only 120 m from 

the open sea, dedicated to recreation 

and SPA, ensuring the highest quality 

and comfort. The investment hit the 

bull’s-eye. Everyone who is looking for 

an excellent investment opportunity 

can buy a room or a suite and make 

a stable profit from the rental for years. 

The experience of the operator, who 

already reports high occupancy of the 

Apart Hotel, which is a part of Gwiazda 

Morza Resort, is of significance for all 

interested in the offer of the investor. 

“Cetniewo Olympic Training Centre, 

a perfect location and a great variety 

of attractions for the lovers of cycling, 

nordic walking and running, supple-

mented with the hotel’s offer, will make 

Władysławowo a perfect destination. 

For our clients, there will be three 

swimming pools, an original saunarium, 

a fitness club, a SPA centre and beauty 

salons. Undoubtedly, another big attrac-

tion will be a glass climbing wall, going 

through all stores of the hotel, with 

the top on the observation deck with 

a breathtaking view of the panorama of 

the Hel Peninsula and the Polish coast,” 

Sales and Marketing Director of the 

company, Agnieszka Łuczak says.

The hotel operates on the basis of the 

condo hotel model. A client who buys 

a room in the hotel concludes a lease 

agreement with the operator, under which 

the client is entitled to annual 7% profit in 

the form of rent. The agreement is signed 

for the period of 15 years. Thus, the buyer 

is entitled to the profit during the term of 

agreement and may renew the agreement 

for successive years. This model establish-

es the ‘owner of the room-operator’ rela-

tion, which means that clients of the hotel 

will not experience its operating structure. 

Thanks to such a solution, clients will be 

able to enjoy recreation with the assis-

tance of professional coaches as well as 

relaxation in the surroundings of pine 

woods, the view of which may be admired 

from the hotel. 
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PRZYJEŻDŻAJĄCYCH NAD POLSKIE MORZE KUSZĄ SZYLDY SMAŻALNI 
I RESTAURACJI. NIE WSZYSTKIE RYBY SĄ „PROSTO Z MORZA”, NIE 
WSZYSTKIE Z SAMEGO BAŁTYKU. TO NIE ZNACZY, ŻE TE INNE SĄ GORSZE. 
ALE ZANIM ZREZYGNUJEMY Z RYBY I ZAMÓWIMY PIZZĘ, WARTO TROCHĘ 
ROZEZNAĆ SIĘ W TEMACIE, BY SPRÓBOWAĆ TYCH NAJLEPSZYCH 
GATUNKÓW I WEJŚĆ DO SPRAWDZONYCH MIEJSC.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA, KONSULTACJA MERYTORYCZNA: MORSKI INSTYTUT RYBACKI – 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY     ZDJĘCIA: POMORSKIE.PRESTIGE.EU

Wiele jest teorii na temat tego, 

które ryby są z Bałtyku. Co do 

śledzia nie powinniśmy mieć 

żadnych wątpliwości. Najpysz-

niejsze okazy tej swojskiej ryby to nato-

miast matiasy, czyli młodziutkie śledzie, 

które występują w Morzu Północnym. 

Są tłustsze, przez co mają delikatniejszy 

smak. Sezon na ich połów przypada na 

okres między majem a czerwcem. A już 

tradycyjne, bałtyckie śledzie poławiane 

są cały rok. I jedne, i drugie na Kaszubach 

podawane są w oleju z cebulką lub w śmie-

tanie z ziemniakami w mundurkach. Takie 

znajdziemy w restauracji regionalnej 

Velevetka w gdańskim Głównym Mieście. 

Natomiast szef kuchni sopockiej restaura-

cji Bulaj poleca matiasy w lekkim towarzy-

stwie marchewki i szparagów.

Jeśli szukamy świeżo złowionej ryby, 

zwracajmy uwagę na turboty. Te smako-

wite ryby poławiane są z naszych wód od 

końca czerwca do sierpnia. W Zafishowa-

nych, nowym punkcie na rybnej mapie 

Trójmiasta, zjemy smażony filet z turbota 

na sosie lubczykowym ze szparagami 

i ziemniakami maślanymi. W Metamorfozie 

zjemy go za to z groszkiem i rokietą siewną.

W tym samym czasie co turbot, czyli 

przez całe lato, poławiane są też flądry, 

których spokojnie można wyszukiwać 

w menu restauracji naszych wakacyj-

nych miejscowości.

Kolejną rybą, która występuje w Bałtyku, 

jest sandacz. Ten zacny gatunek okoniowa-

tych wpływa do morza z wód słodkowod-

nych i żyje w przybrzeżnych wodach, a więc 

także w Zatoce Gdańskiej. W Bulaju skosztu-

jecie go w nowoczesnej wersji z kaszotto i so-

sem holenderskim, a w gdańskiej Velevetce 

w tradycyjnym, kaszubskim przybraniu.

Dorsz to jedna z najwyżej cenionych 

ryb, która także występuje na terenie 

polskich łowisk. – Są dwa stada dorsza: 

wschodnie i zachodnie. Dla polskiego 

DESTINATION POMORSKIE

(MINI)PRZEWODNIK  
PO RYBACH BAŁTYCKICH

WARTO ZAJRZEĆ DO:

1. Velevetka, Gdańsk, www.velevetka.pl

2. Zafishowani, Gdańsk, www.zafishowani.pl

3. Kubicki, Gdańsk, www.restauracjakubicki.pl

4. Metamorfoza, Gdańsk, www.restauracjametamorfoza.pl

5. Bulaj, Sopot, www.bulaj.pl

6. Polskie Smaki, Hotel Sheraton Sopot,  
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary

7. Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia, www.krewiwoda.pl

8. Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata,  
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala

9. Czarny Kos, Borkowo koło Żukowa, www.czarnykos.pl

10. Pałac Poraj, Poraj koło Łeby, www.palacporaj.pl

I NIE TYLKO

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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DESTINATION POMORSKIE

rybołówstwa najważniejsze jest stado 

wschodnie, z którego my eksploatujemy 

dorsza, to jest od początku lipca do końca 

sierpnia – mówi dr Zbigniew Karnicki 

z Morskiego Instytutu Rybackiego – 

Państwowego Instytutu Badawczego 

w Gdyni. – Ale w Polsce często występuje 

też dorsz atlantycki – dodaje.

Wśród ryb bałtyckich znajdują się też 

często niedoceniane szproty i trocie. Te 

ostatnie można znaleźć w formie wykwint-

nej zakąski, podwędzanej z dymem czereśni 

i jabłoni i pasty rillettes w towarzystwie 

świeże i niezanieczyszczone ryby i owoce 

morza. O to, skąd dokładnie pochodzi 

dana ryba, najlepiej spytać kelnera.

Na koniec pamiętajmy, że Pomorze to nie 

tylko ryby morskie. To też bogata paleta ryb 

słodkowodnych, występujących na Poje-

zierzu Kaszubskim. Wśród nich znakomita 

płotka. Niektóre z nich pozyskiwane są ze 

specjalnych hodowli, dlatego nie musimy 

obawiać się o to, czy przypadkiem nie są 

nadmiernie eksploatowane. 

 IN ENGLISH

A SMALL GUIDE TO THE FISHES  
OF THE BALTIC SEA AND MORE

TOURISTS SPENDING THEIR HOLIDAYS AT 
THE SEASIDE IN POLAND ARE BECKONED BY 
SIGNBOARDS OF FRIED FISH STANDS AND 
RESTAURANTS. NOT ALL FISHES COME ‘RIGHT 
FROM THE SEA’, NOT ALL FROM THE BALTIC 
SEA. IT DOES NOT MEAN THEY ARE OF WORSE 
QUALITY OR TASTE. BUT BEFORE YOU DECIDE 
AGAINST FISH AND ORDER A PIZZA, SPARE 
A WHILE TO LEARN MORE ABOUT THE TOPIC 
TO HAVE A CHANCE TO TASTE THE BEST FISH 
SPECIES AND VISIT RECOMMENDED PLACES.

There are a number of speculations about 

what species of fishes live in the Baltic Sea. 

There is no question that one of them is 

herring. The most delicious specimens of 

this familiar fish are matjes herring, that is 

young herring that occur in the North Sea. 

As they are more oily, their taste is milder. 

They are caught between May and June. 

Whereas Baltic herring, traditionally, are 

fished throughout the year. In Kashubia, 

they are both served in oil with onions or 

in cream with jacket potatoes. Such dishes 

are offered by a regional restaurant Velev-

etka in the Old Town in Gdańsk. Moreover, 

the chef of Bulaj, a restaurant in Sopot, 

recommends matjes herring served with 

carrots and asparagus.

As regards freshly caught fish, try 

turbot. These delicious fish are caught from 

the end of June to August. In Zafishowani, 

another must-visit fish restaurant in the 

Tricity, we can have a fried turbot fillet 

with lovage sauce, asparagus and butter 

potatoes. In Metamorfoza it is served with 

peas and salad rocket.

In the turbot fishing season, that is 

throughout the summer, also flounder are 

fished – they can be found in restaurant 

menus in seaside towns and cities.

Another fish that occurs in the Baltic Sea 

is sander. This member of the Percidae fam-

ily comes to the sea from freshwaters and 

inhabits coastal waters, such as e.g. Gdańsk 

Bay. Bulaj serves it in a modern version 

with ‚kaszotto’ [a dish similar to risotto, 

but made with buckwheat instead of rice], 

whereas Velevetka will delight you with its 

version of sander with Kashubian garnish.

Cod are one of the most valued fishes, 

which also occur in Polish fisheries. There 

are two stocks of cod – eastern and west-

ern. „The most important for the Polish 

fishery is the eastern stock, from which we 

catch cod from the beginning of July to the 

end of August,” Zbigniew Karnicki says, 

PhD, National Marine Fisheries Research 

Institute in Gdynia. „But in Poland, Atlantic 

cod occur quite often as well,” he adds.

Among the fishes of the Baltic Sea, there 

are also sprats and sea trout, often underes-

timated. The latter can be found in the menu 

of the restaurant Wave in Sheraton Sopot 

Hotel. Trout is served there as a refined 

appetizer, smoked with sweet cherries and 

apples, as well as rillettes with saffron aglio 

olio, fennels in oranges, and olive and sali-

cornia tapenade. Possible? Possible.

There are also other fishes that occur in 

the Baltic Sea. For example, mackerel. „90% 

of mackerel come from the North Sea or the 

Atlantic,” Zbigniew Karnicki says. Similarly 

to salmon which sometimes occur in the 

Baltic Sea. Fishes from other seas should 

not be regarded as worse. For instance, in 

Krew i Woda, a restaurant in Gdynia, one 

can have mainly fishes from the North Sea 

– the coasts of the Netherlands or Scotland. 

These are absolutely fresh and uncontam-

inated fishes and seafood. If you want to 

know where a particular fish comes from, 

ask your waiter.

And remember that Pomerania is not 

all about sea fishes. There is also a wide 

range of freshwater fishes, including 

roach, which occur in the Kashubian Lake 

District. Some of them come from fish 

cultures, so we do not need to worry about 

their over-exploitation. 

WARTO ZAJRZEĆ DO:

1. Velevetka, Gdańsk, www.velevetka.pl

2. Zafishowani, Gdańsk, www.zafishowani.pl

3. Kubicki, Gdańsk, www.restauracjakubicki.pl

4. Metamorfoza, Gdańsk, www.restauracjametamorfoza.pl

5. Bulaj, Sopot, www.bulaj.pl

6. Polskie Smaki, Hotel Sheraton Sopot,  
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary

7. Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia, www.krewiwoda.pl

8. Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata,  
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala

9. Czarny Kos, Borkowo koło Żukowa, www.czarnykos.pl

10. Pałac Poraj, Poraj koło Łeby, www.palacporaj.pl

szafranowego aglio olio, kopru włoskie-

go w pomarańczach, tapenady z oliwek 

i solirodu – wszystko to w restauracji Wave 

w sopockim Sheratonie. Można? Można.

Są jeszcze inne ryby, które zdarza 

się spotkać w Bałtyku. To na przykład 

makrela. – 90% makreli pochodzi z Morza 

Północnego czy Atlantyku. – mówi dr 

Zbigniew Karnicki. Podobnie łosoś, rzad-

ko, ale pojawia się w wersji bałtyckiej. 

Ryba z innego morza nie musi być gorsza. 

Przykładowo w gdyńskiej restauracji 

Krew i Woda można dostać głównie 

okazy z Morza Północnego – wybrzeży 

Holandii czy Szkocji. To stuprocentowo 

RECOMMENDED RESTAURANTS:

1. Velevetka, Gdańsk, www.velevetka.pl

2. Zafishowani, Gdańsk, www.zafishowani.pl

3. Kubicki, Gdańsk, www.restauracjakubicki.pl

4. Metamorfoza, Gdańsk,  
www.restauracjametamorfoza.pl

5. Bulaj, Sopot, www.bulaj.pl

6. Polskie Smaki, Hotel Sheraton Sopot,  
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary

7. Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia,  
www.krewiwoda.pl

8. Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata,  
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala

9. Czarny Kos, Borkowo koło Żukowa,  
www.czarnykos.pl

10. Pałac Poraj, Poraj koło Łeby, www.palacporaj.pl
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POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO WIĘCEJ NIŻ HOTEL. TO MIEJSCE ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ, UMIESZCZONE NA NAJWYŻSZYM WZNIESIENIU WYŻYNY 
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ. POZIOM USŁUG TUTEJSZEGO MEDI SPA 
DORÓWNUJE OTACZAJĄCEJ SCENERII.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA   

Nazwa obiektu pochodzi od wyso-

kości, na której się znajduje (511 m 

n.p.m.). Hotel mieści się na Szlaku 

Orlich Gniazd, w obrębie parku 

krajobrazowego, zaledwie 300 metrów od 

malowniczych ruin Zamku Ogrodzień-

skiego. To idealna przystań dla grotołazów, 

wspinaczy, podróżników – wszystkich mi-

łośników aktywnego wypoczynku wśród 

pięknego krajobrazu. Wszak po aktywno-

ściach trzeba się zregenerować.

511 MEDI SPA to nowoczesne miej-

sce, gdzie relaks i pielęgnacja spotyka 

się z medycyną estetyczną. Wszystko 

w bajkowej scenerii Jury, której bliskość 

można dosłownie poczuć. Ścianę łaźni 

parowej stanowi naturalna skała wapienna, 

która przechodzi przez restaurację i SPA. 

Dobroczynne właściwości mikroelementów 

samoistnie wnikają w naszą skórę, podczas 

gdy my przez przeszklone ściany podziwia-

my jedno z najpiękniejszych miejsc Polski. 

W strefie wellness można skorzystać nie 

tylko z nowoczesnych saun i basenów, ale 

też leczniczych hydromasaży i jacuzzi. Spe-

cjalną atrakcją jest kąpiel w wannie ofuro. 

Ta tradycyjna japońska metoda oczyści nie 

tyle nasze ciało, co umysł. Jak mówi stare 

japońskie przysłowie: „Weź kąpiel, a poczu-

jesz się jak w niebie”. Można tego doświad-

czyć również podczas jednego z najbardziej 

popularnych pakietów dla dwojga, „Roman-

tyczne Chwile w SPA”, który obejmuje pro-

fesjonalną diagnozę skóry; peeling całego 

ciała, który idealnie wygładzi skórę, usunie 

martwe komórki naskórka, i energetyzującą 

kąpiel z aromaterapią, masaż klasyczny 

całego ciała lub masaż aromatycznymi 

świecami wprowadzający w stan głębokie-

go relaksu. Całość pakietu dopełni deser dla 

dwojga oraz kieliszek wina.

511 MEDI SPA ma w swej ofercie najwyż-

szej jakości zabiegi pielęgnacyjne z wyko-

rzystaniem luksusowych marek kosme-

tyków, takich jak francuska firma Ericson 

Laboratoire i amerykańska Obagi Medical. 

O urodę zadba wykwalifikowany personel, 

który zatroszczy się o nasze bezpieczeń-

stwo, każdy zabieg poprzedzając wnikliwą 

diagnozą kondycji skóry. Zabiegi na twarz 

i ciało obejmują szeroką gamę pielęgnacji 

dostosowanej do każdego rodzaju cery.

Jedną ze specjalności jest urządzenie 

Maximus TriLipo. Maximus to najbardziej 

TWOJA PRZYSTAŃ RELAKSU  
W JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

GUST TASTE
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kompleksowe, nieinwazyjne urządzenie 

estetyczne przeznaczone do poprawy 

wyglądu i kondycji skóry oraz modelowa-

nia sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej 

i cellulitu Zabiegi te wykorzystują zjawisko 

diatermii, to znaczy podgrzania tkanek 

znajdujących się pod skórą do 42 stopni 

Celsjusza. Dzięki gamie zabiegów z Maxi-

mus TriLipo rozbijemy tkankę tłuszczową, 

zredukujemy zmarszczki i poprawimy krą-

żenie krwi i limfy. Inną aparaturą, umożli-

wiającą bezpieczne i efektowne zabiegi, jest 

OxyGeneo. Specjalizuje się ona w precy-

zyjnym złuszczaniu martwej warstwy na-

skórka i głębokim dotlenianiu skóry. Dzięki 

temu skóra zyskuje nowe życie, jest odmło-

dzona i odżywiona. Zanim zdecydujemy 

się na którykolwiek z zabiegów, tu również 

kosmetolog bezpłatnie zdiagnozuje stan 

naszej skóry. Całość dopełnia szeroka gama 

zabiegów z zakresu medycyny estetycznej 

wykonywanych przez najlepszych lekarzy 

z ogromnym doświadczeniem. Po takich 

zabiegach możemy spędzić jeszcze kilka dni 

w hotelu i odpocząć w jurajskich ostańcach, 

by wrócić do codzienności jak nowi.

Warto skorzystać z indywidualnie 

przygotowanych pakietów SPA, który przy-

gotuje dla nas personel SPA w Poziom 511 

Design Hotel & SPA po uprzednim poznaniu 

naszych preferencji. 

 IN ENGLISH

YOUR HAVEN IN THE KRAKOW-
CZESTOCHOWA HIGHLAND

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA IS MORE 
THAN JUST A HOTEL. IT IS A SPA ON THE TOP 
OF THE HIGHEST HILL OF THE HIGHLAND. 
THE QUALITY OF SPA SERVICES GOES 
HAND IN HAND WITH THE PICTURESQUE 
SURROUNDINGS OF THE HOTEL.

The hotel owes its name to its altitude (511 

m above sea level). Located on the Trail 

of the Eagles’ Nests, in the national park, 

only 300 metres from the impressive ruins 

of the Ogrodzieniec Castle, it is a perfect 

place for cavers, climbers and travellers – 

all lovers of active recreation in beautiful 

surroundings. After activities, one needs to 

regain strength.

511 MEDI SPA is a modern place, where 

relaxation and beauty care meet aes-

thetic medicine treatments. All that in 

idyllic surroundings of the Polish Jura, 

the vicinity of which we can literally feel. 

A limestone rock in the hotel restaurant 

and SPA is a natural wall in the sauna zone. 

While our skin is being revitalized with 

micronutrients, we can look through glass 

walls and admire one of the most beautiful 

landscapes in Poland. In the wellness zone, 

there are not only modern saunas and 

swimming pools, but there is also jacuzzi 

with hydro massage. Bathing in an ofuro 

bathtub is a special attraction. This tradi-

tional Japanese method ensures relaxation 

for body and mind. As an old Japanese 

saying goes: “Take a bath, and it will feel 

like heaven.” You can also opt for a special 

romantic package for two, “511_romantic”, 

which includes a professional diagnosis 

of skin; peeling of the whole body, which 

removes epidermis and leaves the skin 

smooth and soft; energetic bath with aro-

matherapy, a classical massage of the body 

or a relaxing massage with aromatic warm 

candles. Moreover, the package includes 

a dessert and a glass of wine for two.

511 MEDI SPA offers top-quality beauty 

treatments with leading cosmetic brands, 

such as French Ericson Laboratoire and 

American Obagi Medical. Professional staff 

of the SPA will take care of our safety by 

making an accurate diagnosis of the skin 

condition prior to every treatment. A wide 

range of treatments for face and body are 

dedicated for all types of complexion.

The offer of the SPA includes treatments 

with specialised equipment – Maximus 

TriLipo. Maximus is the most complex 

non-invasive device for improving skin 

condition and body shape, reducing 

adipose tissue and cellulite with the use of 

diathermy, that is heating tissue under the 

skin to the temperature of 42˚C. Treat-

ments with Maximus TriLipo allow us to 

reduce the adipose tissue and wrinkles, as 

well as improve blood and lymph circula-

tion. Safe and effective treatments can be 

also performed with Oxy Geneo, a device 

for precise peeling of epidermis and deep 

oxygenation of skin. Thus, the skin feels 

brand new, it is rejuvenated and revi-

talized. Prior to any treatment with the 

devices, a cosmetologist will diagnose the 

condition of our skin for free. A variety 

of aesthetic medicine treatments offered 

by the SPA are performed by experienced 

doctors. After a treatment, we can spend 

a few days in the hotel and relax in the 

beautiful surroundings of the Polish Jura, 

to come back fresh-faced.

You can also avail yourself of individual 

SPA packages prepared by the SPA staff in 

Poziom 511 Design Hotel & SPA on the basis 

of your preferences. 

GUST TASTE



PROZA JAK SZEPT ANIOŁA

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

FOT. DOROTA CZOCH
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 TEKST: ANDRZEJ SARAMONOWICZ       ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

OTA PAVEL
„BAJKA O RAŠCE I INNE REPORTAŻE 
SPORTOWE”
WYD. DOWODY NA ISTNIENIE, WARSZAWA 2016

Mało kto wie, że fenomenalny pisarz czeski 

Ota Pavel był dziennikarzem sportowym. 

I zanim napisał „Śmierć pięknych saren” 

(zbiór opowiadań, który pokochałem 

miłością wiernopoddańczą w wieku mło-

dzieńczym i który czytam z niezmiennym 

zachwytem co kilka lat), pracował w redakcji 

sportowej Czechosłowackiego Radia oraz 

pisał reportaże o kolarstwie, boksie, hokeju, 

lekkiej atletyce i co tam mu jeszcze kazano.

Ograniczyć się jednak do pojęcia „repor-

taż”, to nie powiedzieć o tej działalności Oty 

Pavla niczego. Bo to są – staram się zazwy-

czaj bywać oszczędny w słowach, ale nie 

można tego opisać inaczej – perły literatury 

najlepszego światowego sortu. Tytułowe 

opowiadanie (o Ji ím Rašce, czechosłowac-

kim skoczku narciarskim, złotym medaliście 

olimpijskim i zwycięzcy Konkursu Czterech 

Skoczni), utkane jest ze słów i emocji, jakie 

wyłącznie geniuszowi mogą podpowiadać 

opiekujące się nim anioły. Wobec takie-

go talentu literackiego czytelnik kuli się 

w sobie z pokory, a potem niespodziewanie 

eksploduje szczęściem, że mógł doświadczyć 

tak koronkowego wzruszenia. Przepraszam 

za tę emfazę, ale rzadko zdarza mi się płakać 

nad książką nie z powodu tego, co opisuje, 

ale jak opisuje. Jakbym obcował z Absolutem. 

Opowiadań jest dziewięć, cudownie 

przetłumaczonych przez Justynę Wodzi-

sławską. Przeczytajcie je, proszę. A potem 

sięgnijcie po inne zbiory opowiadań tego 

autora – wspomnianą już „Śmierć pięknych 

saren” oraz „Jak spotkałem się z rybami” 

i „Jak tata przemierzał Afrykę”. Twórczość 

Pavla uczyni was (na chwilę?, dwie?, na 

zawsze?) lepszymi. A przecież tylko o to 

w literaturze chodzi. 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

 IN ENGLISH

“A STORY ABOUT RAŠKA] AND OTHER 
SPORT ARTICLE”
BY OTA PAVEL
PUBLISHED BY WYDAWNICTWO DOWODY NA 
ISTNIENIE, WARSAW 2016

Few people know that Ota Pavel, an 

eminent Czech writer, was a sport jour-

nalist. And before he wrote The Death 

of Beautiful Deer (a collection of stories 

which I loved deeply and passionately in 

my adolescence and which I read with pure 

delight every few years), he had worked for 

Czechoslovakia Radio and had written fea-

ture articles about cycling, boxing, hockey, 

athletics and so on.

However, a limited notion of ‘feature 

articles’ does not say anything about the 

works of Ota Pavel, which are – I am a man 

of few words, but it cannot be described in 

any other way – supreme pearls of litera-

ture recognised in the world. The title story 

(about Ji í Raška, a Czech ski jumper, an 

Olympic winner and a winner of the Four 

Hills Tournament) is woven from words 

and emotions that could be whispered into 

the genius’s ear only by his guardian angel. 

Encountering such a literary talent, the 

reader approaches a book humbly, and later, 

unexpectedly, is filled with sheer joy that 

they could experience such intense inner 

emotions. I apologise for the affectation, 

but I rarely cry over a book not because of 

what it describes, but because of how it de-

scribes it. As if I experienced the Absolute. 

There are nine stories in the collection, 

perfectly translated into Polish by Justyna 

Wodzisławska. Read them, please. And 

then, take other collections of stories by 

this author – The Death of Beautiful Deer 

mentioned above, How I Came to Know Fish, 

and Jak šel táta Afrikou: Povídky [Eng.: How 

dad traversed Africa, a book has not been 

translated into English]. The works of Ota 

Pavel will make you (for a while? for some 

time? forever?) a better person. And that is 

what literature is about. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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Snapchata. Po drugiej stronie wirtualnego 

muru znajduje się doskonale zabezpieczony 

zestaw danych i programów do pracy, przez 

które nie wyciekną twoje prywatne dane. 

Analogicznie, twoje firmowe informacje nie 

wyciekną przez twoje prywatne aplikacje. 

Jedno z drugim w pełnej symbiozie, ale 

oddzielone od siebie grubym wirtualnym 

murem Fortu Knox. Można? Można.

Nie wiem tego na pewno, ale mam wra-

żenie, że Samsung KNOX nosi swoją nazwę 

nieprzypadkowo. To program zabezpiecza-

jący dane firmowe na urządzeniach mobil-

nych, a w praktyce oddzielający zawodowe 

życie telefonu od jego życia prywatnego. 

KNOX wykorzystuje wydzielone z zasobów 

systemowych szyfrowane środowisko, 

w którym przechowuje dane zatwierdzo-

nych aplikacji – a możemy zatwierdzić 

praktycznie wszystko, od programów 

biznesowych, przez pocztę, kontakty czy 

kalendarz. W ten sposób są one zabezpie-

czone przed złośliwym oprogramowaniem 

i próbami wyłudzenia tajnych informacji. 

Z uwagi na to, że do KNOX trzeba się za-

logować (bez strachu – wystarczy kliknąć 

ikonkę i wpisać login i hasło), program 

przyda się także tym, którzy obawiają się 

o swoje dane w przypadku kradzieży lub 

zgubienia telefonu czy tabletu. 

ŻEBY ZABEZPIECZYĆ FIRMOWE DANE NA PRYWATNYM SMARTFONIE, 
WYSTARCZY ZAMIENIĆ GO W MOBILNĄ WERSJĘ FORTU KNOX. I NAPRAWDĘ 
JEST TO TAK PROSTE, JAK BRZMI.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

W stanie Kentucky stoi jak gdyby 

nigdy nic baza wojskowa Fort 

Knox. Znana jest głównie z tego, 

że na jej terenie władze USA 

utworzyły skład złota amerykańskiego 

banku federalnego. Skład ten owiany jest 

legendą. Podobno ma bardzo grube mury, 

a zabezpieczenia są po prostu nie do przej-

ścia. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby 

Fort Knox przenieść w środek jakiegoś 

miasta, na przykład Warszawy. Po jednej 

stronie ściany super zabezpieczenia i tajne 

dane, po drugiej życie prywatne, kawiarnie, 

przypadkowe spotkania na przystanku 

tramwajowym. Jedna i druga rzeczywi-

stość nie wchodzi sobie w drogę i istnieje 

w idealnej symbiozie. A teraz wyobraźcie 

sobie jeszcze, że całą tę sytuację zmniejsza-

my do poziomu smartfona.

Jeden smartfon – mieszczące się w kie-

szeni urządzonko o mocy obliczeniowej 

nieporównywalnie większej niż ta, którą 

mieli do dyspozycji załoganci Apollo 11, 

podzielony na dwie części, które nie 

wchodzą sobie w drogę – prywatną i służ-

bową. Prywatna jest absolutnie prywat-

na – można surfować po sieci, pływać po 

facebookowych i twitterowych timelinach, 

oglądać zdjęcia jedzenia na Instagramie, 

przesyłać gorące zdjęcia przy pomocy 

DANE BEZPIECZNE

JAK ZŁOTO
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No dobra, ale czy to naprawdę potrzeb-

ne? Owszem. Jesteśmy coraz bardziej 

mobilni również w biznesie, coraz więcej 

czasu spędzamy w podróży, coraz więcej 

interesów załatwiamy przez smartfony, 

które mają właściwie wszystkie możli-

wości porządnego biura, a nawet więcej. 

Postawmy sprawę jasno – bez smartfonu 

nie da się już prowadzić biznesu. Chcemy 

jednak również być w łączności z najbliż-

szymi, używać naszych smartfonów po 

prostu do rozrywki, załatwiania prywat-

nych spraw i zabijania czasu. Posiadanie 

dwóch telefonów – jednego służbowego 

i drugiego prywatnego – na dłuższą metę 

okazało się mało praktyczne. Dlatego też 

wiele firm postanowiło wdrożyć politykę 

BYOD (Bring Your Own Device), czyli 

wymagania od pracowników firmy, by ci 

sami przynosili urządzenia, które chcą 

wykorzystywać w celach służbowych. To 

z kolei grozi pomieszaniem obu zastosowań. 

I tutaj w sukurs przychodzi KNOX, który 

sprawi, że firmowi zarządcy będą mieli 

dostęp do firmowych aplikacji w telefonie, 

ale nie będą mogli ruszać tych prywatnych. 

Innymi słowy – nasze prywatne dane będą 

chronione przed pracodawcą, firmowe zaś 

przed wyciekiem poprzez prywatne apli-

kacje. Takie rozwiązanie może okazać się 

istotne już od 2018 roku – wtedy bowiem 

wchodzą w życie nowe unijne przepisy do-

tyczące ochrony danych osobowych przez 

firmy, na mocy których przedsiębiorstwa 

nie będą mogły rozpowszechniać danych 

osobowych pracowników i klientów bez 

ich potwierdzonej zgody. Nakładanie kar 

za ten proceder (do 4% rocznego global-

nego obrotu, sięgającego maksymalnie 20 

milionów euro!) ma też zmusić firmy do 

przykładania większej uwagi do niekontro-

lowanego wycieku danych, czyli właśnie do 

lepszego ich zabezpieczania. I tutaj z pomo-

cą przychodzi Samsung KNOX.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego 

porównanie KNOX z Fortem Knox jest 

zasadne. Samsung KNOX 2.6 jest systemem 

bezpieczeństwa klasy militarnej. Oferowany 

przez niego najwyższy poziom bezpie-

czeństwa został doceniony zarówno przez 

renomowaną firmę Gartner, w której raporcie 

KNOX otrzymał najwięcej najwyższych ocen 

spośród wszystkich platform bezpieczeństwa 

mobilnego, jak i przez Departament Obrony 

Stanów Zjednoczonych, który dopuścił 

do użytku w swoich sieciach urządzenia 

mobilne wykorzystujące to rozwiązanie. Co 

jak co, ale to już chyba najlepsza możliwa 

rekomendacja. Teraz pracownicy Fortu Knox 

stosują Samsung KNOX i wszystko wydaje się 

na swoim miejscu. 

 IN ENGLISH

DATA AS SAFE AS GOLD

THE ONLY THING TO DO TO PROTECT COR-
PORATE DATA ON A PRIVATE SMARTPHONE 
IS TO TURN THE DEVICE INTO A MOBILE 
VERSION OF FORT KNOX. AND IT IS REALLY 
AS SIMPLE AS IT SOUNDS.

In Kentucky state, there is a military 

base – Fort Knox. It is mainly known for 

the gold reserves depository of Ameri-

can Federal Bank established by the US 

government. The depository is shrouded 

in legend. It is believed to have thick mas-

sive walls and impenetrable protection 

systems. Imagine Fort Knox to be located 

in the middle of a city, e.g. Warsaw. 

A wall separating advanced protection 

systems and secret data from the every-

day life, cafés, and accidental meetings at 

the bus stops. Two different lives, never 

crossing, existing in a perfect symbiosis. 

And now imagine the solution applied at 

the level of a smartphone.

One smartphone, a device that fits in 

your pocket, with performance incom-

parably higher than the one in Apollo 

11, divided into two containers, which 

operate separately – a private one and 

a business one. The private one is abso-

lutely private – you can surf the Web, go 

through Facebook and Twitter timelines, 

browse pictures of food on Instagram, 

send hot pictures via Snapchat. And on 

the other side of the virtual wall, there 

is a secured set of business data and ap-

plications that will not leak your private 

data. Similarly, your private applications 

will not leak your business data. They 

exist in a perfect symbiosis, but are 

separated by a thick virtual wall of Fort 

Knox. Possible? Possible.

I do not know for sure, but it seems to me 

that the name of Samsung KNOX is not ac-

cidental. It is a solution protecting business 

data on mobile devices, which in practice 

separates the business life from the private 

one on your phone. KNOX uses ciphered 

environment separated from the system, 

where we can store data from authorised 

applications – and we can authorise almost 

everything, from business applications to 

mail, contacts, and organiser apps. Thus, 

they are protected against malware and 

spyware. And because of the fact that you 

need to log in to KNOX (do not worry – the 

only thing to do is to click on an icon and 

enter your user name and password) the 

solution will be of use to those who would 

like their data to be protected in case they 

had their phone or tablet stolen or lost. 

Fine, but is it really necessary? 

Yes, indeed, it is. We are more and 

more mobile in business as well, we 

tend to spend more and more time in 

travel, and settle business matters via 

smartphones, which perform almost 

all functions of a well-equipped office 

and even more. Let us be honest – you 

cannot do business without a smart-

phone. But we also want to be in touch 

with our family and friends, we want 

to use our smartphones to entertain 

ourselves, to settle private matters, and 

kill time. Having two phones – a com-

pany phone and a private one – has 

turned out to be impractical in the 

long run. That is why more and more 

companies decided to implement BYOD 

policy (Bring Your Own Device), namely 

to require employees to use their own 

devices for business matters. That in 

turn may lead to mixing up both types 

of use. And that is where KNOX appears. 

It will provide company managers 

with access to business applications 

on the phone, protecting our private 

applications at the same time. In other 

words – our private data will not be 

accessible to our employer, and our 

private applications will not leak the 

protected business data. It may become 

a matter of key importance from 2018 – 

then, new EU regulations concerning 

personal data protection will come 

into force – the companies will not be 

allowed to disseminate personal data 

of their employees and clients without 

their confirmed consent. Fines imposed 

on companies for such actions (up to 4% 

of annual global turnover, up to EUR 

20 million!) are supposed to make the 

companies attach greater importance 

to uncontrolled data leaks, i.e. to make 

them secure data more rigorously. And, 

again, this is where KNOX appears.

This is another reason to compare 

KNOX with Fort Knox. Samsung KNOX 

2.6. is a security system of a military 

class. The highest level of protection 

offered by the device has been appre-

ciated both by Gartner, a reputable 

company, which gave KNOX the highest 

scores of all mobile security platforms, 

as well as by the United States Depart-

ment of Defense, which approved of the 

use of the solution in mobile devices in 

its networks. Well, after all, this is the 

best recommendation possible. Now the 

employees of Fort Knox use Samsung 

KNOX, and everything seems to be in 

the right place. 
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TYLKO DWA RODZAJE SAMOCHODÓW WZBUDZAJĄ NAJWIĘCEJ EMOCJI. TE DUŻE, 
BO CZUJEMY SIĘ W NICH NIEPOKONANI. W TYCH SZYBKICH Z KOLEI CZUJEMY SIĘ 
SZCZĘŚLIWI. WYDAWAŁOBY SIĘ ZATEM, ŻE POŁĄCZENIE ROZMIARU Z OSIĄGAMI 
TO PRZEPIS NA SUKCES. NIKT JEDNAK NIE ODWAŻYŁ SIĘ NA TEN EKSPERYMENT. 
Z WYJĄTKIEM PORSCHE. EFEKT PRZESZEDŁ NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA.

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

P rzyszedł na świat w 2002 roku, 

ale nie miał łatwego dzieciństwa. 

Wielbiciele marki wilkiem patrzyli 

na nowego przybysza. Owszem, 

urodą Cayenne czerpał całymi garściami 

ze stylistyki Porsche, ale rozmiar XXL stał 

w sprzeczności z filozofią, wedle której 

powstawały najbardziej utytułowane 

samochody w dziejach motoryzacji: małe, 

szybkie i po prostu piękne. Aż tu nagle 

kurtyna poszła w górę i oczom całego 

świata ukazał się duży i ciężki mięśniak. 

Nie, to się nie uda – złośliwi nie mieli 

złudzeń. A jednak Cayenne szybko zdobył 

sobie całe rzesze przyjaciół. Ameryka 

Północna zaprzedała mu swoją duszę, 

a i w Europie ten model zrobił zawrotną 

karierę. W końcu akcje dużych samocho-

dów zawsze były w cenie. A jeżeli oprócz 

komfortu podróżowania można mieć jesz-

cze prestiż, jakim niewątpliwie jest logo 

Porsche, to nie ma nad czym się zastana-

wiać. Zastanawiali się za to Niemcy. Kon-

SKAZANY  
NA SUKCES

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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20-calowe felgi. Emocje są tak silne, że 

czuć, jak tworzą trąbę powietrzną na-

bierającą rozpędu po otworzeniu drzwi. 

Wnętrze w całości zostało wykonane 

z grafitowej alcantary. Czerwone przeszy-

cia oraz pasy bezpieczeństwa ostrzegają: 

dzieciom wstęp wzbroniony. Krwisto 

czerwony obrotomierz pośrodku wy-

raźnie komunikuje, że to jaskinia uciech 

tylko dla dorosłych. Sportowe fotele łapią 

ciało w żelaznym uścisku, a ja oczyszczam 

głowę ze wszystkich zbędnych myśli 

i przekręcam kluczyk. Rozpoczyna się 

prawdziwa symfonia w wykonaniu ukła-

du wydechowego, która z każdym moc-

niejszym naciśnięciem gazu przybiera na 

sile. Cayenne GTS jest głośny, a może być 

jeszcze głośniejszy za sprawą jednego, 

niepozornego przycisku zlokalizowanego 

na konsoli środkowej. Po jego naciśnięciu 

wiesz, że upłynie wiele lat, zanim po raz 

kolejny spotkasz samochód, który tak 

bardzo odmieni twoje życie choć na chwi-

lę. Sprawcą tego zamieszania jest również 

benzynowy, podwójnie doładowany silnik 

o pojemności 3,6 litra oraz mocy 440 KM. 

Wystarczy delikatnie oprzeć nogę na 

gazie, aby to stado koni zerwało się do 

galopu, a wtedy wskazówka prędkościo-

mierza sprintem zmierza coraz wyżej 

i wyżej, zaś układ wydechowy swoim 

wrzaskiem wręcz rozrywa rzeczywistość. 

Jednak to, co zaskakuje najbardziej, to 

fakt, że mimo tych pokładów agresji sa-

SPRZĘT EQUIPMENT

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

JUŻ NA SAM WIDOK ODCZUWA SIĘ DRESZCZE. KARMAZYNOWY 
KOLOR TO LAKIER ZE SPECJALNEJ PALETY PRODUCENTA. WART 
GRZECHU I ZDECYDOWANIE KAŻDYCH PIENIĘDZY. 

kretnie nad tym, jak można utrzeć nosa 

konkurencji. Nie można mieć wszystkie-

go – mówi stara prawda. „A właśnie, że 

można” – postawili się inżynierowie ze 

Stuttgartu. To dzięki ich fantazji właśnie 

trzymam w dłoni kluczyk do przygody, 

którą zapomnieć równie trudno, co wizy-

tę w Disneylandzie. Bo Disneyland tylko 

pozornie jest parkiem rozrywki dla dzieci. 

Wystarczy zostawić potomstwo w domu 

i przekroczyć bramy tego miejsca, aby się 

przekonać, że największe atrakcje czekają 

tutaj właśnie na dorosłych. Z Porsche 

Cayenne GTS jest dokładnie tak samo. 

Usportowiona odmiana ujrzała światło 

dzienne w 2008 roku. Na odświeżenie 

GTS musiał poczekać aż do końca 2014 

roku. Jak daleko zaszły zmiany?

Już na sam widok odczuwa się dresz-

cze. Karmazynowy kolor to lakier ze spe-

cjalnej palety producenta. Wart grzechu 

i zdecydowanie każdych pieniędzy. Do 

kompletu samochód otrzymał mroczne, 

mochód porusza się lekko niczym ważka. 

Prędkość rośnie, ale Cayenne GTS wciąż 

sprawia wrażenie, jakby unosił się 5 cm 

nad ziemią. Silny brutal, który jednocze-

śnie porusza się z wdziękiem baletowego 

tancerza. Właśnie to połączenie sprawia, 

że ten samochód jest tak pociągający. 

Nie przestaje bawić, bo też nie zaczyna 
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męczyć. Nie nudzi, bo jest idealny pod 

każdym względem. Kabina pasażerska 

jest wykonana tak gustownie, że człowiek 

ma ochotę tutaj zamieszkać. Nawet po 

całym dniu spędzonym za kierownicą ani 

przez chwilę nie mam ochoty zrobić sobie 

przerwy. Próbuję wysiadać, ale Cayenne 

GTS wcale mi tego nie ułatwia. Głębokie 

sportowe fotele tak jakby chciały mnie 

zatrzymać na siłę. Wyrywam się z tru-

dem wbrew własnej woli. Opuszczając 

Disneyland po 12 godzinach też wciąż 

odczuwa się niedosyt. 

 IN ENGLISH

NOTHING SUCCEEDS LIKE SUCCESS

THERE ARE ONLY TWO TYPES OF CARS THAT 
AROUSE A RANGE OF INTENSE EMOTIONS. 
THE BIG ONES, BECAUSE THEY LET US FEEL 
INVINCIBLE. AND THE FAST ONES, WHICH 
LET US FEEL HAPPY. IT WOULD SEEM THAT 
A COMBINATION OF SIZE AND PERFORMANCE 
IS THE KEY TO SUCCESS. HOWEVER, NOBODY 
DARED TO TRY SUCH AN EXPERIMENT. 
EXCEPT FOR PORSCHE. THE EFFECT 
EXCEEDED ALL EXPECTATIONS.

It was born in 2002, but its childhood was 

not easy. The fans of the brand glowered at 

the newcomer. Indeed, Porsche style could 

be observed in the beauty of Cayenne, but 

the XXL size of the car contradicted the phi-

losophy, according to which the most titled 

cars in the history of automotive industry 

were small, fast and simply beautiful. And 

all of a sudden, the curtain was raised, 

and the whole world saw an athletic and 

muscular design. Haters were open about it 

– it could not go off well. Yet, Cayenne won 

the hearts of many people quite fast. North 

America sold its soul to it, and in Europe the 

model made a brilliant career as well. Big 

cars have always been highly valued after 

all. And if besides the comfort of travelling, 

one can have high prestige that Porsche 

logo undoubtedly enjoys as well, there is no 

point in hesitating. However, the German 

thought it over. In particular, they thought 

how to knock the competitor off its perch. 

The old saying goes: “You can’t have your 

cake and eat it.” “Oh yes, you can,” engineers 

from Stuttgart disagreed. Thanks to their 

imagination, I am now holding a key to 

adventure which is hard to forget like 

a trip to Disneyland. Because Disneyland 

only appears to be the amusement park for 

children. In reality, it is enough to leave 

your children at home and pass the gates of 

this unusual place to find out that the best 

attractions are in store for adults. It is exact-
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ly the same with Porsche Cayenne GTS. The 

new version with some extra sporty details 

was launched in 2008. Yet, GTS had to wait 

until the end of 2014 for its refreshment. 

Are the changes extensive?

Well, just seeing it sends shivers down 

your spine. It is absolutely gorgeous, with 

the crimson paint from a special colour 

palette, and priceless. What is more, the 

car was enriched with stylish dark 20 inch 

rims. A sudden rush of intense emotions 

comes over you right after you open the 

door. The interior is entirely covered in 

graphite alcantara. Red stitching and seat 

belts firmly warn: no children. A bloody red 

tachometer in the middle clearly conveys 

the message that it is an earthly paradise 

exclusively for adults. Sporty seats hold the 

body in a viselike grip, and I clear my mind 

of all unwanted thoughts and turn the key. 

A real symphony played by the exhaust 

system starts and grows stronger with 

every press of the accelerator. Cayenne GTS 

is loud, and it can get even louder thanks 

to one inconspicuous button located at the 

central console. When you press it, you 

immediately know that it will be a long, 

long time until you find a car which will 

change your life like that even for a while. 

And it is also due to 3.6-litre twin-turbo 

engine and 440 hp power. It is enough to 

put your foot gently on the accelerator, to 

make the horses ride at a gallop. Then, the 

hand of the speedometer goes higher and 

higher, and the exhaust system tears the 

reality apart with its roar. However, what 

surprises the most is the fact that despite 

this belligerence, the car moves gently 

and smoothly like a dragonfly. The speed 

increases, but Cayenne GTS still seems to 

be floating 5 cm over the ground. A muscu-

lar athlete, moving gracefully like a ballet 

dancer. This combination makes the car so 

stunningly attractive. It still entertains, as 

it does not become tiring. It is not boring, 

because it is perfect in every respect. The 

interior design is so stylish that you do not 

want to get out. Even after the whole day 

at the wheel, I do not want to take a break. 

I try to get out, but Cayenne GTS does not 

make it easier. It feels as if the deep sporty 

seats wished to force me to stay. I break free 

against my will. Leaving Disneyland after 

12 hours, you still thirst for more. 
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UMOŻLIWIA SPACER PO WODZIE. ZAMIENIA DRZEWA W GIGANTYCZNE PĄKI. 
OWIJA REICHSTAG OGROMNĄ POŁACIĄ MATERIAŁU. CHRISTO – ARTYSTA, 
KTÓRY SWÓJ SUKCES OPARŁ NA KAWAŁKU TKANINY. KAWAŁKU, KTÓRY 
ROZRÓSŁ SIĘ DO NIEBOTYCZNYCH ROZMIARÓW.

 TEKST: ALEKSANDRA BUDKA   

 WAŻNOŚCI
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Przez ponad 50 lat tworzyli w duecie. 

Oboje urodzeni w 1935 roku, poznali 

się 23 lata później. On, Christo Vla-

dimirov Javacheff, z pochodzenia 

Bułgar, emigrant podróżujący po Europie. 

Ona, Jeanne-Claude Marie Denat, uro-

dzona w Casablance, studentka filozofii na 

tunezyjskim uniwersytecie. W 1958 roku ZD
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spotykają się w Paryżu i od tego momentu 

tworzą niepowtarzalną parę artystów. 

Przenoszą się do Nowego Jorku i rozpo-

czynają przygodę z nowym gatunkiem 

sztuki. Sztuką ulotną.

Pierwsze prace Christo i Jeanne-Claude 

nie wykraczały jeszcze poza ich studio lub 

hale wystawowe. Jednak już pod koniec lat 

50-tych Christo wpadł na pomysł „opa-

kowywania” przedmiotów i w ten sposób 

tworzenia z nich dzieł sztuki. Zaczęło się 

od puszek i szklanych butelek, z których, 

mieszkając jeszcze w Paryżu, stworzył insta-

lację. Wydaje się, że po pierwszych próbach 

para nabrała apetytu i zaczęła tworzyć na 

większą skalę. W 1963 roku zbudowali eks-

pozycję składającą się z okien oraz witryn 

sklepowych naturalnych rozmiarów. Ale 

dwa lata wcześniej opakowali już pierwsze 

przedmioty w ich naturalnym środowisku – 

olejowe beczki w porcie w Kolonii. Do końca 

lat 60-tych przykryli materiałem jeszcze 

między innymi fontannę w mieście Spoleto 

we Włoszech, muzeum sztuki w Bernie oraz 

stworzyli 85-metrowy dmuchany korytarz 

powietrza unoszący się w górę bez pomocy 

stelaża. Dziesięciolecie zakończyli projektem 

„Wrapped Coast” – materiałem o powierzch-

ni miliona metrów kwadratowych pokryli 

część australijskiego wybrzeża.

Dalej ich pomysły rozwijały się jak 

bela materiału. Niczym szalony krawiec 

Christo ubierał kolejne budowle. W 1974 

roku na 40 dni przykrył szczelnie długi na 

820 stóp jeden ze starożytnych rzymskich 

murów. W 1995 zaś, po 24 latach ukończył 

projekt okrycia niemieckiego Reichstagu. 

Nie ograniczał się jednak do zimnych 

murów budynków. Na Florydzie otoczył 

ogromną połacią różowego materiału 

jeden z archipelagów małych wysepek, 

tworząc w ten sposób bajkowe plamy na 

oceanie. W Szwajcarii pod koniec starego 

milenium zamienił żywe drzewa w olbrzy-

mie kwiatowe pąki. Starał się o to 32 lata, 

bo projekt powstał już w latach 60-tych. 

To, jak i cała twórczość pary pokazuje 

ogromną determinację w realizacji swojej 

artystycznej wizji oraz poświęcenie się 

sztuce na – nomen omen – największą 

skalę. Co więcej, nie pozostają przecież 

artystami konceptualnymi. Celem każdego 

projektu jest jego realizacja w przestrzeni. 

Jeanne-Claude i Christo, choć szaleni, nie 

wydają się oderwani od rzeczywistości, 

w której tworzą. Ich sztuka jest sztuką dla 

ludzi, ma za zadanie upiększać codzienność 

i przynosić radość. Projekty realizowane są 

zawsze w miejscach zamieszkałych przez 
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ogromne społeczności, nigdy na odlu-

dziach. Bo to dla ludzi właśnie są tworzone. 

Co nie znaczy, że nie wywołują protestów.

Najważniejszym pytaniem, które 

stawiają sobie oglądający, jest to, czy in-

gerencja artystów w środowisko jest bez-

pieczna. Każda instalacja oznacza przecież 

tygodnie przygotowań i pracy w terenie. 

O ile owijanie materiałem budynku nie 

zaszkodzi mu tak bardzo, to wykorzysty-

wanie drzew czy jezior oraz ich natural-

nego otoczenia może wyrządzić szkody. 

Artyści wypierają się zarzutów nazywając 

się „najczystszymi artystami na świecie”. 

Większość materiałów używanych do 

konstrukcji, będących mieszanką polipro-

pylenu i aluminium, jest poddawana recy-

klingowi. Podczas projektu „Surrounded 

Islands” ekipa Christo oczyściła ze śmieci 

wybrzeże Florydy, gdzie jedna z wysp 

nazywana była „wyspą puszek po piwach”. 

Kierując oczy opinii publicznej na siebie, 

Christo z żoną pokazują często destrukcyj-

ny wpływ człowieka na środowisko w jego 

codziennym użytkowaniu przestrzeni.

Mimo swojej głośno wypowiadanej 

ideologii pro-eko Christo wciąż nie może 

zrealizować projektu „Over The River”. 

Zakłada on przykrycie 42-milowego 

odcinka rzeki Arkansas w amerykańskim 

stanie Colorado. Od 1992 roku, gdy pomysł 

się narodził, Christo starał się o pozwolenie 

zarówno federalnych, jak i lokalnych władz 

na swoje działania. Obie uzyskał, jednak 

okoliczni mieszkańcy krytykują ideę Chri-

sto i nie pozwalają na start przedsięwzięcia.

Najnowszym projektem, zrealizowanym 

przez Christo już bez zmarłej w 2009 roku 

żony, jest „The Floating Piers” nad włoskim 

jeziorem Iseo. W ciągu 16 dni działania 

instalacji odwiedziło ją ponad milion 

osób z całego świata, także sceptycznych 

mieszkańców Colorado. „The Floating Piers” 

opiera się bowiem na podobnym do „Over 

The River” założeniu – Christo pokrył 

jaskrawożółtym materiałem trzykilome-

trowy odcinek jeziora przedłużając go o 2,5 

kilometra w głąb uliczek włoskiego miasta 

Sulzano. Koszty całości wynoszące 18 mln 

euro Christo w całości pokrył sam. Tak 

jak wszystkie poprzednie. Mężczyzna nie 

MIMO SWOJEJ GŁOŚNO WYPOWIADANEJ IDEOLOGII PRO-EKO 
CHRISTO WCIĄŻ NIE MOŻE ZREALIZOWAĆ PROJEKTU „OVER 
THE RIVER”. ZAKŁADA ON PRZYKRYCIE 42-MILOWEGO ODCINKA 
RZEKI ARKANSAS W AMERYKAŃSKIM STANIE COLORADO. 
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korzysta z pomocy sponsorów, co więcej – 

para nigdy nie wystąpiła w reklamie i nie 

przyjęła żadnej komercyjnej oferty.

Czy to sztuka dla sztuki, czy głębsza 

idea? Christo tak komentuje swoje ostatnie 

dzieło: „Ludzie przychodzą znikąd, by 

donikąd dojść. Nie, by zrobić zakupy czy 

spotkać przyjaciół. Po prostu spacerują, 

donikąd”. Celebrowanie chwili wydaje 

się tu priorytetem. To, co najważniejsze 

w wystawach Christo, to ich unikatowość, 

przemijalność i określony termin waż-

ności. Tkanina będąca w ciągłym ruchu 

symbolizuje nomadyczność życia człowie-

ka. Dzięki tej fali możesz zobaczyć wiatr. 

Czy bez tego kiedyś ci się to udało? Żaden 

z projektów artysty nie jest permanentny. 

Tak jak życie, które nigdy takim się nie 

stanie. Albo tęcza, którą trzeba zobaczyć 

tu i teraz, bo za chwilę już jej nie będzie. 

 IN ENGLISH

ART WITH A BEST-BEFORE DATE

HE EMPOWERS US TO WALK ON WATER. HE 
TRANSFORMS TREES IN GIANT SPIDERS. HE 
ENWRAPS THE REICHSTAG WITH A HUGE PATCH 
OF FABRIC. CHRISTO – AN ARTIST WHO BASED 
HIS SUCCESS ON A PIECE OF CLOTH. A PIECE 
THAT HAS GROWN TO A GARGANTUAN SIZE.

They created in a duet for over 50 years. 

Both born in 1935, they met 23 years 

later. He, Christo Vladimirov Javacheff, 

was an emigrant of Bulgarian descent 

travelling throughout the Europe. She, 

Jeanne-Claude Marie Denat, born in 

Casablanca, was a student of philosophy 

at a Tunisian university. In 1958, they 

met in Paris, and since that moment they 

created an unparalleled couple of artists. 

They moved to New York and began 

an adventure with a new genre of art. 

Transient art.

First pieces of art by Christo and Jeanne-

Claude didn’t see the brighter light, and 

stayed in the shadows of their atelier of 

ordinary exhibition halls. But by the end of 

the 1950s, Christo came up with an idea of 

“wrapping” objects and thus transforming 

them into art. It all started from cans and 

glass bottles, from which – still in Paris  

– he created an installation. It seems that 

the first few trials whetted the couple’s ap-

petite, because they started to create art on 

a greater scale. In 1963, they built an expo-

sition composed of real-size windows and 

shopping windows. But two years earlier, 

they had wrapped their first objects in their 

natural environment – oil barrels in a port 

in Cologne. Till the end of 1960s, not only 

did they cover with cloth e.g. a fountain 

in the town of Spoleto in Italy, a museum 

of art in Bern, but also created a 85-metre 

high inflatable corridor of air, soaring into 

the air without the help of a frame. They 

ended their decade of creating art with 

a project called “Wrapped Coast” – they 

covered a part of the Australian coast with 

a million square meters worth of cloth.

Later, their ideas unreeled like a roll of 

cloth. Like a mad tailor, Christo dressed one 

building after another. In 1974, he covered 

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE W WYSTAWACH CHRISTO,  
TO ICH UNIKATOWOŚĆ, PRZEMIJALNOŚĆ I OKREŚLONY 
TERMIN WAŻNOŚCI. TKANINA BĘDĄCA W CIĄGŁYM RUCHU 
SYMBOLIZUJE NOMADYCZNOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA. DZIĘKI 
TEJ FALI MOŻESZ ZOBACZYĆ WIATR.
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for 40 days an 820-feet-long Roman wall. In 

1995, on the other hand, after 24 years, he 

finished a project of covering the German 

Reichstag. He didn’t limit himself to cold 

walls of buildings, though. In Florida, he 

wrapped one of the archipelagos of small 

islands with a giant piece of pink cloth, thus 

creating fairly-tale-like stains on the ocean. 

In Switzerland, by the end of the previous 

millennium, he transformed living trees into 

enormous flower buds. He succeeded to do 

this after 32 years, because the first idea of 

the project had appeared in the 1960s.

This, as well as the entirety of the 

couple’s art., shows a great determination 

in realization of their own artistic vision 

and extreme devotion to art on the – nomen 

omen – biggest scale. Additionally, they wer-

en’t conceptual artists. The purpose of each 

project was to realize it in the real world. 

Jeanne-Claude and Christo, although mad, 

didn’t seem detached from reality, in which 

they created. Their art was art for people, 

and was supposed to make everyday life 

more beautiful and bring joy. Their projects 

were always realized in densely populated 

areas, never in desolated places. Because 

their installations were for people. Which 

doesn’t mean they didn’t stir any protests.

The most important question that the 

viewers asked was whether the interven-

tion of artists in natural environment was 

really safe. After all, each of the couple’s 

installations required weeks of preparation 

and fieldwork. Whereas wrapping a build-

ing in a cloth couldn’t have done much 

harm, the use of trees or lakes and their 

natural environment might have caused 

some damage. The artists denied all accu-

sations, calling themselves “the cleanest 

artists in the world.” Most of the materials 

used for constructions were a combination 

of polypropylene and aluminum, which 

can be recycled. During the project called 

“Surrounded Islands,” Christo’s group 

cleaned up a coast in Florida, where one of 

the islands had been known as “the island 

of empty beer cans.” Drawing the eye of 

public opinion to themselves, Christo and 

his wife often presented in their art the 

destructive influence of people on the envi-

ronment in their everyday use of space.

But the problems with reception hold 

true even now. Despite his declared pro-eco 

ideology, Christo still hasn’t been able to re-

alize the project “Over the River.” The plan 

is to cover a 42-mile fragment of the Arkan-

sas River in the American state of Colorado. 

Since 1992, when the idea was born, Christo 

was trying to get a permission from both 

the federal and the local authorities. He got 

them both, but the local residents openly 

criticize Christo’s idea and don’t want to 

allow for the realization of the project.

The most recent project, realized by Chris-

to already without his wife, who died in 2009, 

was „The Floating Piers” by an Italian lake 

Iseo. In the course of 16 days, the installation 

was visited by over a million people from 

over the world, also the skeptical residents 

of Colorado. “The Floating Piers” was based 

on a similar assumption to “Over the River” – 

Christo covered a 3-kilometre-long fragment 

of a lake with a vivid yellow cloth, extending 

it by 2,5 kilometers into narrow lanes of an 

Italian city called Sulzano. The costs, amount-

ing to 18 million euro, were covered entirely 

by Christo himself, just as any other costs 

before it. The man doesn’t rely on sponsors’ 

help, and, what is more, the couple never 

appeared in any commercial, nor did they 

accept any commercial offer.

Is this art for art’s sake or does it have 

a deeper meaning? Christo comments his 

latest creation in the following way: “People 

come from nowhere to head to nowhere. 

Not to do some shopping or meet their 

friends. They just go for a walk, with no 

destination.” Celebrating moments seems 

a priority here. What is most important in 

Christo’s exhibitions is their uniqueness, 

transience and a clearly defined best-before 

date. The fabric, being in constant move-

ment, symbolizes the nomadic character 

of human life. Thanks to the wave, you 

can see the wind. Have you ever seen it 

without one? None of the artist’s projects 

is permanent. Just as life, which will never 

last forever, or a rainbow, which has to be 

seen here and now, because it’ll disappear 

in a moment of a heartbeat. 
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FELIETON COLUMN

The only thing you can hear is the 

beating of your heart. Regular, steady. 

Breathe in, breathe out. Slowly and steadily. 

You’re becoming the void. You aren’t afraid 

anymore. This tune... a harp? It’s the alarm 

in my phone! Where am I? In a hotel? Why 

have I fallen asleep fully dressed? Fine. 

I know. I’m in the VIP lounge in Hong 

Kong. Chek Lap Kok International Airport. 

Everything here is in the colour of coffee 

with milk. Mellow dim light and unfinished 

tiramisu on my plate. Peace and quiet. I was 

falling in my dream and in a while, I’ll be 

flying to New Zealand for real. My holidays, 

as far as possible from the world, where 

almost everyone has already gone crazy. On 

the sapphire and green land – boring, devoid 

of civilised entertainment. I’ll be walking 

in the forests, where no plant will seem 

familiar. And while I’ll be washing my teeth, 

the water in the sink will be flowing and 

turning the other way round.

New Zealand. Everything will be far 

from there. The distance isn’t something 

trivial and irrelevant. I’m not a committed 

person, actually, there are no important re-

lations in my life. But I want to break away 

from myself. I want to make it impossible 

for me to come back easily, that’s why I’m 

flying to the back of beyond. When I get 

bored, it won’t be so easy to ‘visit’ Paris or... 

Cracow. Fine. I’ll be honest. This is precisely 

about Cracow and my last visit at my 

friend’s place. Yes, I’m running away. And 

I’m doing it very well, firmly and unfailing-

ly. I must go now! Which gate? 

Czasami śnię, że spadam. Wiem, że to 

nie jest oryginalne. Prawie wszyscy 

latają w snach i czasem spadają. 

Zastanawiałem się nieraz, dlaczego 

upadek ten jest tak trudny do zniesie-

nia. Przecież nigdy nie śnię, że uderzam. 

A może właśnie to jest najstraszniejsze 

– oczekiwanie na ból? Strach przed tym, 

że w końcu nastąpi przeraźliwy moment 

zderzenia? Spadanie jest bezwolne, nie ma 

czego się chwycić, dookoła tylko czerń. 

Patrzę w nieskończoną pustkę. Niekiedy 

widzę siebie, jak spadam. Z rozrzuconymi 

rękoma i nogami, z otwartymi szeroko 

oczami. Mam wtedy jedno pragnienie – 

zatrzymać to, choćby jedynym sposobem 

miało być zderzenie z ziemią. 

A gdyby tak przestać się przejmować 

spadaniem i poczuć się z tym wygodnie? To 

trudne, ale chyba możliwe? Spadasz, wiesz 

że nie da się nic z tym zrobić, więc całkowi-

cie się rozluźniasz. Poddajesz się temu prze-

mieszczaniu, na które nie masz wpływu. 

Nie wiesz, kiedy ani jak to się skończy – czy 

dobrze, czy też źle. Owszem, masz przeczu-

cia, ale przecież i one mogą być mylące. To 

nie jest film gatunkowy. To twój sen. Nie 

masz nic do zrobienia. Powietrze świszcze ci 

w uszach, niczego nie widać. Zamknij oczy. 

Poddaj się. Nagle odczujesz względność tego 

poruszania się. Właściwie równie dobrze 

mógłbyś wisieć w powietrzu. Ruch czy też 

bezruch – to nie ma już znaczenia… 

Teraz słyszysz już tylko bicie swojego 

serca. Miarowe, spokojne. Wdech i wydech. 

Wolno i regularnie. Stajesz się pustką. Nicze-

go się już nie boisz. Ta melodia… Harfa? To 

mój budzik w telefonie! Gdzie jestem? W ho-

telu? Dlaczego zasnąłem w ubraniu? Dobrze. 

Już wiem. Jestem w lounge’u VIP, w Hong 

Kongu. Chek Lap Kok International Airport. 

Kolor kawy z mlekiem jest tu wszechobecny. 

Przyjemne, przytłumione światło i niedo-

kończone tiramisu na moim talerzyku. Spo-

kój prawie święty. Spadałem we śnie, a teraz 

polecę na jawie do Nowej Zelandii. Moje 

wakacje, jak najdalej od świata, w którym 

już prawie wszyscy zwariowali. W szafiro-

wo-zielonej krainie – nudnej, pozbawionej 

cywilizowanych rozrywek. Będę spacero-

wał po lasach, gdzie żadna z roślin nie wyda 

mi się znana. A kiedy będę mył zęby, woda 

w umywalce będzie spływała, zakręcając się 

w inną stronę niż zwykle.

Nowa Zelandia. Stamtąd wszystko będzie 

dalekie. Odległości to nie są rzeczy banalne 

i niemające wpływu. Nie jestem człowiekiem 

uwikłanym, właściwie nie mam żadnych 

istotnych relacji. Ale chcę zerwać ze sobą. 

Chcę sobie uniemożliwić łatwy powrót 

i dlatego lecę na koniec świata. Jeśli zacznie 

mi się nudzić, to nie będzie takie proste – 

wpaść do Paryża albo… Krakowa. Dobrze. 

Będę szczery. Chodzi właśnie o Kraków 

i moją ostatnią wizytę u pewnej znajomej. 

Tak, uciekam. I robię to świetnie, rzetelnie 

i niezawodnie. Muszę lecieć! Który gate? 

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 7

I sometimes dream that I’m falling. I know 

it’s not special. Almost everyone dreams 

that they’re flying; sometimes, that they’re 

falling. I’ve often wondered why it is so hard 

to bear. I never dream about hitting the 

ground. Or, perhaps, this is the worst part? 

Waiting for the pain? The fear of this horri-

fying moment coming eventually. Falling is 

passive, you have nothing to grasp at, there 

is only darkness around you. I’m gazing at 

the infinite void. I sometimes see myself fall-

ing. Hands and legs spread, eyes wide open. 

I have only one wish then – to stop it, even if 

the only way was to hit the ground. 

What if I stopped worrying about falling 

and accepted it? It’s difficult, but possible, 

I guess? You’re falling, you know you can’t 

do anything about it, so you let go. You 

resign yourself to this movement that you 

can’t control. You don’t know when it’ll end, 

you don’t know whether the ending will be 

happy or sad. Well, you have some feelings 

about it, but they may be misleading. It’s 

not a film. It’s your dream. There is nothing 

you can do. The wind is whistling in your 

ears, you can’t see anything. Close your 

eyes. Let go. You will feel sudden relativ-

ity of the movement. You could as well 

be hanging in the air. Motion or a lack of 

motion – it doesn’t matter anymore... 

GEORGE
KATARZYNA WARNKE

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

w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ

ODC. 7
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MODA FASHION

DOGS
ZDJĘCIA PHOTOGRAPHY: IWONA OSSOLIŃSKA, IWONA OSSOLIŃSKA FOTOGRAFIA
FRYZURY HAIRDO: AGATA KOWALSKA
MAKIJAŻ MAKE-UP: ALINA ROZTOCZYŃSKA
MODELKI MODELS: ALICJA MILCZARSKA, MARTA SĘDZIELERSKA, SANDRA BIENERT
STYLIZACJA STYLIZATION: SALON AXARA, ŁUCJA STAWISKA-JANKOWSKA, AB BIELIZNA HANDMADE

X3C DOGS 
Inspiracją do stworzenia kolekcji X3C Dogs 

byli nasi czworonożni przyjaciele pudel 

maści Apricot o imieniu Charlie, Boston 

terrier Carla i Como, owczarek z Bergamo 

oraz odważne i oryginalne printy i ciekawa 

faktura tkanin, która charakteryzuje kolekcję 

kanadyjskiego projektanta Josepha Ribkoffa.

Całość projektu X3C Dogs prowokuje 

do nadania każdej stylizacji i fryzurom 

indywidualnej osobowości z odrobiną kon-

trolowanego nieładu, push-upu, dredloków. 

CARLA 

Uczesanie odchodzi od schludnej fryzjer-

skiej elegancji na rzecz artystycznego 

nieładu, połączonego z nieregularnym 

kształtem, a zarazem z rozmieszczonymi 

kontrolowanymi elementami włosów. 

Skórzany, ażurowy płaszcz nadaje cha-

rakteru minimalistycznej stylizacji. 

X3C
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 IN ENGLISH

X3C DOGS 
The inspiration for the collection X3C Dogs 

were our four-legged friends – an Apricot 

Poodle called Charlie, a Boston Terrier cal-

led Carla and a Bergamasco Shepherd called 

Como – as well as brave original prints and 

an interesting texture of fabrics that charac-

terizes the collection of a Canadian fashion 

designer, Joseph Ribkoff. The X3C Dogs 

project as a whole is an incentive to give 

each stylization and hairdo an individual 

character, as well as a touch of controlled 

disarray, push-up and dreadlocks. 

CARLA
The hairdo does not follow the neat hair-

dressing elegance, but employs an artistic 

mess, combined with an irregular shape 

with some controlled elements of hair. A le-

ather openwork coat gives character to this 

minimalistic stylization.
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180 
muzeów i zabytkowych 

obiektów, 440 galerii, 3 tys. 

różnego rodzaju wystaw, do 

tego oczywiście restauracje, kawiarnie, 

puby i bary. Mnóstwo różnego rodzaju 

rozrywek w jednym miejscu – to wystar-

czająca zachęta do odwiedzenia stolicy 

Niemiec. Zapraszamy do części pierwszej 

krótkiego przewodnika po mieście.

TRANSPORT PUBLICZNY
Lotnisko Berlin-Schönefeld jest bardzo 

dobrze skomunikowane z miastem. Do 

dyspozycji pasażerów pozostają połączenia 

autobusowe i kolejowe, w tym specjalna li-

nia regionalna Airport Express, kursująca 

do centrum miasta dwa razy na godzinę.

Po Berlinie najlepiej przemieszczać się 

komunikacją autobusową – szybko, tanio 

i do tego wygodnie. Nocne kursy komu-

nikacji miejskiej w niewielkim stopniu 

odbiegają od dziennego rozkładu. Ukłonem 

w stronę pasażerów podróżujących po 

godzinie 20:00 jest możliwość zatrzyma-

nia autobusu między przystankami bez 

groźby kary dla kierowcy. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem jest kupienie jednego biletu 

upoważniającego do skorzystania ze 

wszystkich środków lokomocji dostęp-

nych w całym Berlinie: metra, autobusów, 

tramwajów i szybkiej kolejki. Dodatkowo 

transport kołowy jest uzupełniany przez 

komunikację wodną. W mieście jest sześć 

linii promowych, przy czym połowa funk-

MIASTO KONTRASTÓW I PRZECIWIEŃSTW, W KTÓRYM 
ŚLADY PRZESZŁOŚCI PIĘKNIE WKOMPONOWANE SĄ WE 
WSPÓŁCZESNĄ ARCHITEKTURĘ. W BERLINIE KAŻDY ZNAJDZIE 
DLA SIEBIE COŚ DO ZOBACZENIA, ODWIEDZENIA, PRZEŻYCIA.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

cjonuje sezonowo od marca do września. 

Trasy wyznaczone są na rzece Sprewie 

oraz jeziorach Wannsee, Langen See, 

Großer Krampe i Müggelsee.

W tak dużym mieście nie może za-

braknąć wypożyczalni rowerów, które są 

rozlokowane w całym Berlinie. Odpowie-

dzią na duże potrzeby rowerzystów jest 

ciekawa usługa kolei niemieckich, czyli 

CALLbike. Przy dworcach i głównych 

skrzyżowaniach ulic ustawiane są stojaki 

z rowerami wyposażonymi w specjalne 

zamki i lampki. Ich kolory sygnalizują, czy 

rower jest już zamówiony. Velotaxi to z ko-

lei połączenie rikszy z rowerem. Podróż 

tym środkiem lokomocji jest możliwa na 

czterech różnych trasach. 

NOCLEGI
W Berlinie na brak miejsc noclegowych 

nie można narzekać. Według popular-

nej wyszukiwarki samych hoteli we 

wszystkich dostępnych standardach 

jest aż 665. Do dyspozycji turystów są 

również pensjonaty, zajazdy czy kwatery 

specjalne. Znaleźć można np. hostel na 

łodzi przycumowanej do brzegu rzeki czy 

przypominający wnętrze cyrkowego na-

miotu. Wystarczy poświęcić kilka chwil, 

by znaleźć taki obiekt noclegowy, który 

będzie odpowiadał nawet najbardziej 

wyszukanym gustom.

Ceny hoteli są równie urozmaicone, 

jak ich standard. Za dwuosobowy pokój 

w trzygwiazdkowym hotelu butikowym 

usytuowanym na najsłynniejszej berliń-

skiej ulicy handlowej – Friedrichstrasse, 

można zapłacić już od 415zł. Pokoje są ele-

gancko i komfortowo urządzone, na par-

terze znajduje się kawiarnia w typowym 

stylu wiedeńskim, a zaledwie 300 metrów 

od hotelu zlokalizowane są przystanki: 

autobusowy, kolejowy i tramwajowy.

GUTEN MORGEN BERLIN, CZ. I
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Z RZESZOWA DO BERLINA Z RYANAIREM
Liniami lotniczymi Ryanair z Portu Lotni-

czego „Rzeszów-Jasionka” do Berlina? Już 

za niespełna miesiąc! Inauguracyjny lot 

odbędzie się 2 września. Regularne rejsy 

będą realizowane trzy razy w tygodniu: 

w poniedziałki, środy i piątki. Z lotniska 

w Rzeszowie samoloty wylatywać będą 

o 8:55, by wylądować w Berlinie o 10:15. 

Z portu lotniczego  Berlin-Schönefeld loty 

będą realizowane o godzinie 7:10, natomiast 

lądowania w stolicy Podkarpacia – o 8:30. 

 IN ENGLISH

GUTEN MORGEN, BERLIN, PART I

A CITY OF CONTRASTS AND CONTRADICTIONS, 
IN WHICH TRACES OF THE PAST BEAUTIFULLY 
MATCH MODERN ARCHITECTURE. IN BERLIN, 
EVERYONE WILL FIND SOMETHING TO SEE,  
TO VISIT, TO EXPERIENCE.  

180 museums and historical objects, 440 

galleries, 3 000 of various exhibitions, and, 

obviously, restaurants, cafés, pubs and bars. 

Many different kinds of entertainment in 

one place – it’s enough of an incentive to 

visit the capital of Germany. Let’s read the 

first part of a short guide around the city.

PUBLIC TRANSPORT
The Berlin Schönefeld Airport is very 

well connected with the city. The pas-

sengers can chose from bus and railway 

connections, including a special regional 

line Airport Express that goes to the 

city centre twice an hour. It’s best to 

move around Berlin by bus – it’s fast, 

cheap and, on top of that, comfortable. 

Schedules of night buses differ from the 

day ones only to a small extent. A huge 

facilitation for passengers travelling after 

8 pm is the possibility to stop the bus in 

places between designated bus stations 

without the threat of fine for the bus dri-

ver. A very good solution is buying a tic-

ket allowing for the use of all means of 

transport in Berlin: the underground, bu-

ses, trams and the fast railway. Additio-

nally, the road transport is supplemented 

by the ship transport. In the city, there 

are six ferry lines, half of which function 

seasonally from March to September. The 

routes run along the Spree River, as well 

as across the lakes Wannsee, LangenSee, 

Grober, Krampe and Muggelsee.

In such a big city there is no shortage of 

bike rental shops, which are strategically 

located in different places in the entire 

Berlin. Bikers’ needs have been met with 

an interesting service provided by the Ger-

man railways – CALLbike. In the vicinity of 

railway stations and main crossroads, there 

are cycle racks with bikes equipped with 

special locks and lights. Colours of the lat-

ter inform if a given bike has been already 

reserved. VelotaxiZ, on the other hand, is 

a combination of rickshaw with a bike. This 

particular means of transport can be used 

on four routes.

ACCOMMODATION
There is no lack of places to stay in Berlin. 

According to a popular hotel search engine, 

there are as many as 665 hotels of various 

standards. Tourists can also choose boar-

ding houses, inns or special lodgings. You 

can find a hostel on a boat anchored to the 

side of a river or a hostel resembling the 

interior of a circus. It’s enough to devote 

several minutes and find an accommoda-

tion object which will suit even the most 

sophisticated tastes. Prices are also varied, 

just as the standards are. For a double room 

in a three-star boutique hotel located at 

Berlin’s most famous commercial street, 

Friedrichstraße, we can pay as little as 415 

PLN. The rooms are neatly and comforta-

bly decorated, on the ground floor there 

is a café in a typical Vienna style, and ap-

proximately 300 m from the hotel, we can 

find bus, railway and tram stations.

FROM RZESZÓW TO BERLIN WITH RYANAIR
Travelling to Berlin with Ryanair airlines 

from the Rzeszów-Jasionka Airport? Alre-

ady in a month’s time! The inaugural flight 

is scheduled for 2nd September. Regular fli-

ghts will be realized three times a week: on 

Mondays, Wednesdays and Fridays. Planes 

from the airport in Rzeszów will take off 

at 8:55 am, and land in Berlin at 10:15 am. 

Flights from the Berlin Schönefeld Airport 

will begin at 7:10 am, and end in the capital 

of Subcarpathia at 8:30 am. 
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W  wydarzeniu wzięło udział 

kilkaset osób. Wśród zapro-

szonych osobistości znaleźli 

się m.in. przedstawiciele 

Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa 

Rozwoju i Ministerstwa Sportu i Tury-

styki. Podczas gali nie mogło zabraknąć 

Gospodarza części oficjalnej – Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Władysła-

wa Ortyla. Finałem tej części wydarzenia 

było przecięcie czerwonej wstęgi, która 

za pośrednictwem drona przyfrunęła na 

scenę oraz przekazanie klucza do obiektu 

panu Kamilowi Szymańskiemu – Pre-

zesowi spółki CWK Operator, oficjalnie 

zarządzającej obiektem od 1 lipca.

Następnie, po zakończeniu części oficjal-

nej, miała miejsce artystyczna część wy-

darzenia, czyli występ dwóch genialnych 

piosenkarzy, znanej z unikatowej barwy 

głosu Justyny Steczkowskiej oraz młodego, 

utalentowanego laureata programu The 

Voice of Poland – Krzysztofa Iwaneczki.   

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 

w Jasionce to jeden z największych tego 

typu kompleksów na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego, położony niespełna 

12 km od Rzeszowa. Obiekt dołączył do 

grona najważniejszych inwestycji w re-

gionie i imprezy w nim organizowane 

bez wątpienia podniosą rangę gospodar-

czą województwa.  

CWK to przestrzeń dedykowana spo-

tkaniom świata biznesu, polityki i nauki 

zarówno kraju, jak i areny międzynarodowej. 

Miejsce to jest platformą wymiany wiedzy 

i doświadczeń, płynących z różnych sektorów 

gospodarczych regionu.  

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe 

w Jasionce jest obiektem wielofunkcyj-

nym: część wystawiennicza i kongresowa 

mogą działać niezależnie od siebie lub 

kooperować ze sobą. Dodatkowo bezkolum-

nowy obszar wystawienniczej umożliwia 

adaptację powierzchni według indywidu-

alnych potrzeb, z możliwością tworzenia 

dowolnych konfiguracji. Poszczególnym 

funkcjom odpowiadają formy architekto-

niczne, oparte na rzucie okręgów lub jego 

wycinków, które przechodzą w dwie bryły 

elipsoidy części wystawienniczej i odwró-

conego stożka części kongresowej.

Łączna powierzchnia obiektu to ponad 27 

tys. m kw., na której znajduje się m.in. 15 sal 

konferencyjnych, sala kongresowa i ponad 

16 tys. m kw. powierzchni wystawowej. 

 IN ENGLISH

EXHIBITION-CONGRESS CENTRE  
IN JASIONKA ALREADY OPENED
ON 23 OF JUNE, THERE WAS HELD A GALA OF 
AN OFFICIAL OPENING OF THE EXHIBITION-
CONGRESS CENTRE IN JASIONKA. INVITED 
GUESTS, STEPPING OVER THE THRESHOLD 
TO THE CENTRE, WERE TRANSPORTED TO 
AN AIRPORT, WHERE THEY UNDERWENT 
A “CHECK-IN” AND WERE GIVEN TICKET 
ENABLING THEM TO GO “ON BOARD.” 

23 CZERWCA MIAŁA MIEJSCE GALA OFICJALNIE OTWIERAJĄCA 
CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W JASIONCE.  
PO PRZEKROCZENIU PROGU CWK GOŚCIE „PRZENIEŚLI SIĘ” 
DO PORTU LOTNICZEGO, GDZIE DOKONYWALI „ODPRAWY” 
I OTRZYMYWALI BILET UPRAWNIAJĄCY DO WEJŚCIA „NA POKŁAD”.

Several hundred people took part in the 

event. Among the invited guests were e.g. 

representatives of the Chancellery of the 

President of the Republic of Poland, the 

Ministry of Development and the Ministry 

of Sport and Tourism. The gala couldn’t have 

taken place without the host of the official 

part – the Marshall of the Subcarpathian 

Voivodeship, Władysław Ortyl. The grand fi-

nale of the official part of the event were the 

ribbon-cutting ceremony, during which the 

ribbon “flew” onto the scene with the help of 

a drone, as well as the handing over of the 

key to the object to Mr. Kamil Szymański, 

the Director of the company CWK Operator, 

which has officially managed the object 

from 1st July. After the official part, there 

ensued the artistic part of the event, during 

which two ingenious artists gave their 

performance – Justyna Steczkowska, known 

for her unique timbre of voice, as well as 

Krzysztof Iwaneczko, a young and talented 

vocalist who won The Voice of Poland.

The Exhibition-Congress Centre in 

Jasionka is one of the biggest complexes of 

this type in the entire Voivodeship, located 

about 12 kilometers from Rzeszów. The 

object has joined the group of the most im-

portant investments in the area and it will 

definitely diversify the economic potential 

of the Subcarpathian Voivodeship. 

The centre is an area dedicated to meet-

ings connected to the world of business, 

politics and science – not only from Poland, 

but also from Europe. The place constitutes 

a platform of exchanging knowledge and 

experience gained in different economic 

sectors of the region, the country, the conti-

nent and the world.

The Exhibition-Congress Centre in 

Jasionka is a multifunctional object, and the 

exhibition and the congress parts can either 

function as separate entities or merge into 

one space. Additionally, the lack of columns 

in the exhibition part allows for its adapta-

tion to individual needs, with the possibility 

of creating any configuration. The respec-

tive functions are reflected in architectonic 

forms, based on the projection of circles or 

its sections that transform into two solids: 

an ellipsoid in the exhibition part, and the 

upturned cone in the congress part.

The total area of the object amounts to 

over 27 000 square meters, which includes 

e.g. 15 conference halls, one congress 

hall and over 16 000 square metres of the 

exhibition part. 

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE  
JUŻ OTWARTE
 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”    ZDJĘCIA: CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE
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PORT LOTNICZY AIRPORT 

Gospodarzami głównymi byli tego-

roczni jubilaci: Politechnika Rze-

szowska, obchodząca swoje 65-lecie, 

Ośrodek Kształcenia Lotniczego, 

świętujący 40 lat istnienia oraz Aeroklub 

Rzeszowski, który powstał 70 lat temu. 

Wśród organizatorów nie zabrakło oczywi-

ście Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.

Na wszystkich pokazach najwięk-

szą atrakcję stanowią piloci w swoich 

niesamowitych maszynach, prezentujący 

niewiarygodne podniebne akrobacje. I tym 

razem nie mogło być inaczej – w swych 

samolotach dostarczyli licznie zgromadzo-

nej publiczności moc wrażeń. W trzech 

blokach pokazów lotniczych, w akrobacjach 

indywidualnych i zespołowych, zaprezen-

towali się najlepsi z najlepszych.

W Jasionce nie mogło zabraknąć niekwe-

stionowanych mistrzów akrobacji samo-

lotowej i szybowcowej. W pokazach indy-

widualnych zobaczyliśmy Artura Kielaka, 

Wojciecha Krupę, Jerzego Makulę, Łukasza 

Czepielę czy Michała Ombacha. Swoje 

niesamowite umiejętności zaprezentowali 

także paralotniarze z grupy Flying Dragons 

Regatta Team oraz skoczkowie spadochro-

nowi Sky Magic. Serce niejednego widza 

skradli piloci grup akrobacyjnych Żelazny, 

FireBirds, Cellfast Flying Team oraz Orlik. 

25 CZERWCA ODBYŁA SIĘ II EDYCJA POKAZÓW LOTNICZYCH 
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM. TYM RAZEM MIAŁY ONE 
MIEJSCE W PODRZESZOWSKIEJ JASIONCE, W SĄSIEDZTWIE 
RZESZOWSKIEGO PORTU LOTNICZEGO.

W ostatnim bloku pokazów można było 

podziwiać wysokiej klasy umiejętności 

pilotów statków powietrznych: M-18, Bryza, 

Dromader, M20 Mewa, Tecnam, histo-

rycznego Jungmana czy helikoptera Black 

Hawk, a także wiatrakowca Xennon.

Na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego 

Politechniki Rzeszowskiej wszyscy odwie-

dzający mieli do dyspozycji wiele atrakcji. 

W wydzielonych strefach każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. W strefie innowacji 

nauki zobaczyć można było między innymi 

wystawy uczelni wyższych, miast i gmin 

Podkarpacia, przedstawicieli Stowarzyszenia 

Doliny Lotniczej. Miłośnicy samolotów mogli 

tu obejrzeć wystawę statyczną maszyn ultra 

lekkich, a wśród nich starego dobrego Antka.

W strefie ekspozycji naziemnej znalazły 

się stoiska służb mundurowych, szkół lotni-

czych i ośrodków hotelarsko-turystycznych 

Podkarpacia. W nowo otwartym Cen-

trum Wystawienniczo-Konferencyjnym 

zaprezentowano modelarskie i bezzałogowe 

statki powietrzne, takie jak szybowiec 

szkolno-treningowy SZD-54 PERKOZ czy 

replikę szybowca z okresu międzywojenne-

go IS-A Salamandara.

Nie zapomniano także o najmłodszych 

– moc atrakcji dla pociech przygotowano 

w strefie dzieci. A co, gdy zgłodniały i one, 

i ich rodzice? Wszystkich zaproszono do 

strefy gastronomii.

Mimo że pogoda spłatała figla zarówno 

organizatorom, jak i uczestnikom, impreza 

zaliczana jest do jednych z ciekawszych, 

które współorganizował Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka”. Miejmy nadzieję, że 

wszyscy spotkamy się za rok! 

PODKARPACKIE POKAZY  
LOTNICZE W JASIONCE
 ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”  
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 IN ENGLISH

SUBCARPATHIAN AIR SHOWS  
IN JASIONKA
ON 25 JUNE 2016, THERE WAS HELD THE 2ND 
EDITION OF AIR SHOWS IN THE SUBCARPATHI-
AN VOIVODESHIP. THIS TIME, THEY WERE 
ORGANIZED IN JASIONKA NEAR RZESZÓW,  
IN THE VICINITY OF THE RZESZÓW AIRPORT.

The main hosts were this year’s jubilees 

– the Rzeszów University of Technology, 

which celebrated its 65th anniversary, the 

Aviation Study Centre, which was founded 

40 years ago, and the Aeroclub in Rzeszów, 

which was established 70 years ago. Obvio-

usly, one of the other organizers was the 

Rzeszów-Jasionka Airport. 

Pilots are definitely the greatest attrac-

tion at all shows, sitting in their incredible 

machines and presenting unbelievable 

aerobatics. It couldn’t have been different 

also this time – in their planes, they provi-

ded their considerable audience with a lot 

of excitement. The event was divided into 

three parts of air shows in the individual 

and the team categories, in which only the 

best of pilots gave their performance.

Of course, the event couldn’t have taken 

place without the unquestionable masters 

of the airplane and the glider aerobatics. 

In the individual category, we had the 

opportunity to admire Artur Kielak, Woj-

ciech Krupa, Jerzy Makula, Łukasz Czepie-

la and Michał Ombach. Most incredible 

skills were also presented by paragliders 

from a group called Flying Dragons Regat-

ta Team, as well as parachutists from Sky 

Magic. Many a heart was stolen by pilots 

from such aerobatics groups as Żelazny, 

FireBirds, Cellfast Flying Team and 

Orlik. In the last part of the shows, it was 

possible to judge the superb skills of pilots 

navigating the following planes: M-18, 

Bryza, Dromader, M20 Mewa, Tecnam, 

the historic Jungman or a helicopter Black 

Hawk, as well as autogyro Xennon.

All guests had a wide choice of attrac-

tions in the Aviation Study Centre of the 

Rzeszów University of Technology. In 

designated areas, everybody could find 

something to their liking. In the science 

innovation zone, you could see e.g. exhi-

bitions of higher educational institutions, 

cities and towns of Subcarpathia, as well 

as representatives of the association called 

Aviation Alley. Airplane lovers could see 

a static exhibition of ultra light machines, 

including the good old Antonov An-2.

In the zone of ground exposition, there 

could be found stalls of uniformed services, 

aviation schools, and hotel-touristic centres 

of the Subcarpathia. In the newly opened 

Exhibition-Congress Centre there were 

presented model and unmanned airplanes, 

such as training glider SZD-54 PERKOZ, 

or a replica of a glider from the interwar 

period, IS-A Salamandra.

Of course, the organizers didn’t forget 

about the littlest ones – there was a panoply 

of attractions in the zone for kids. And when 

they and their parents got hungry, they were 

all invited to the gastronomic zone!

Even thought the weather played a trick 

on both the organizers and the guests, 

the show is thought to be one of the most 

interesting events co-organized by the 

Rzeszów-Jasionka Airport. Let’s hope we’ll 

all meet again next year! 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:55 21:35 FR7622 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:45 FR7623 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 10:00 13:00 FR8064 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 

05.08.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 

Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych 

informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia 

aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule 

presents data from 05.08.2016 Time of arrivals and departure may 

be changed. Before the flight, please contact a representative of the 

airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 00:05 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:30 15:35 FR3121 738

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

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 16:00 18:05 FR3122 738

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

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

.2.4.6. 11:20 14:55 FR2136 738

1...... 18:10 21:45 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

.2.4.6. 15:20 16:55 FR2137 738

..3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

1...... 22:10 23:45 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

E195

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

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

E175

12345.7 22:40 23:35 LOT3807 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

E175

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

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

E175

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

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

E175

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

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

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

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 10:50 12:25 LH1618 CR9

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...... (Rejs tylko 29.08.2016) 13:00 14:30 LH1619 CR99

....5.. 13:00 14:30 LH1619 CR99

1234.67 13:00 14:35 LH1619 CR99

ROZKŁAD LOTÓW

PORT LOTNICZY AIRPORT 


























