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14 AUTORZY / AUTHORS

GRZEGORZ 
KAPL A

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. 
Czyli nie da się go 
owinąć wokół palca. 
Kiedy nie gra na 
planie to gra w golfa.

   ENGLISH

He is an actor and 
a TV presenter so 
he knows how to 
impress others. And 
when he knows so-
mething, he teaches 
it: he is an image 
management expert 
and instructor in 
business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He advi-
ses many top mana-
gers. So he cannot 
be twisted around 
one’s finger. When he 
does not play on set, 
he plays golf.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

JACEK 
ROZENEK

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

   ENGLISH

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. 
The only thing he 
likes more than 
writing is meeting 
other people. He 
also likes being on 
the road, buying 
albums in stores 
(not online), tomato 
soup and conver-
tibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

FOT. MAT. PR A SOWE

NASI AUTORZY

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

   ENGLISH

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us 
know him as a sailor 
and an Olympic 
Champion, but he 
has several more 
aces up his sleeve. 
He is a business-
man, a social acti-
vist and the CEO of 
Gdansk Foundation. 
He offers training 
courses and gives 
motivational lec-
tures. Moreover, he 
plays golf and conti-
nues to swim in spite 
of his seasickness. 
He is never bored.

FOT. SYLWESTER CISZEK

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

MAŁGORZATA
MARCZEWSKA

Coach, Trener, Life 
designer Specjalizuje 
się w projektowaniu 
myślenia w biznesie 
, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifestylowe-
go miejsca, w którym 
można nauczyć 
się projektowania 
myślenia.

   ENGLISH

A coach, trainer 
and life designer. 
She specializes in 
thinking design in 
business, art and 
culture. She speaks 
from the bottom 
of her heart. She is 
interested in new 
technologies and the 
recent knowledge 
of human brain. 
The originator 
and co-owner of 
Barberian, Nergal’s 
barber shop, and 
LABlife, the first 
Polish lifestyle place 
where one can learn 
thinking design.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

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

   ENGLISH

Has been working 
in TVN24 since 
2012. She has also 
Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat 
and Polsat News 
in her résumé. She 
likes coffee and 
conversations. She 
does not end on 
one question but 
avoids people who 
never stop talking. 
She is addicted to 
news and books. 
She does not like 
wasting time and is 
disgusted by gossip.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O ży-
ciu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski 
i Robert Lewan-
dowski, co spisał na 
kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

   ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two 
novels to his credit 
too. He listened to 
Mariusz Czerkaw-
ski and Robert 
Lewandowski tell 
him about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he 
is a journalist at NC+ 
and newscaster at 
TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.

FOT. EDYTA BARTKIEWICZ 

WOJCIECH 
ZAWIOŁ A
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pa-
sjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

   ENGLISH

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

FOT. MONIK A SZ AŁEK

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinarny 
obieżyświat i poszu-
kiwacz intensyw-
nych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

   ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travel-
ling together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish cu-
linary critic, he has 
learned which side 
the bread is buttered 
looking into corners 
of places inacces-
sible to an ordinary 
man in the street. He 
is a culinary globe-
trotter, a taste hunter 
and the co-founder 
of the Fumenti 
Culinary Academy 
in Gdansk.

FOT. JOANNA OGÓREK 

Trudno go zamknąć 
w jednym słowie. 
Człowiek emocja. 
Za własne zdanie 
nosi w plecaku tony 
hejterów. Ale tutaj 
w wiecznej podróży, 
daleko od nich. 
Założył goforworld.
com żeby nie 
oszaleć na ekranie. 
Od Syberii przez 
Grenlandię, Kanadę 
po Brazylię. Jedyne 
skuteczne lekarstwo 
na pośpiech - szycie 
wypraw na miarę.

   ENGLISH

It is difficult to 
describe him in one 
word. An emotion-
-man. He carries 
tonnes of haters in 
his backpack for 
having his own opi-
nions. But here he is 
always on the road, 
far away from all of 
them. He created 
goforworld.com to 
avoid going crazy 
on the screen. From 
Siberia through 
Greenland and Ca-
nada to Brazil. The 
only effective cure 
for hurry: tailoring 
expeditions.

FOT. SYLWESTER CISZEK

JAROSŁ AW
KUŹNIAR

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

   ENGLISH

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

FOT. MAT PR A SOWE

MONIKA
SZAŁEK

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

   ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

   ENGLISH

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

FOT. MONIK A SZ AŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA     

 ANYWHERE.PL



16 TOWARZYSZ PODRÓŻY / FELLOW TR AVELLER 



ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 22

MONIKA SZAŁEK

JAKUB MILSZEWSKI

Przez lata zbierał swoje wspomnieniowe „pocztówki”, 
po czym zdał sobie sprawę, że nie na tym polega 
życie. Patryk Vega jest już innym człowiekiem niż 
10 lat temu, ale filmy w dalszym ciągu robi równie 
dobre. A może nawet lepsze?



PAN MUSI BYĆ CHYBA T WARDZIELEM, CO?

Nic podobnego.

ŻEBY PRZEBY WAĆ MIĘDZ Y POLIC JANTAMI A PRZESTĘPC AMI, 
Z ADAWAĆ SIĘ Z FUNKC JONARIUSZ AMI SŁUŻB SPEC JALNYCH, 
W YSŁUCHIWAĆ T YCH WSZ YSTKICH HISTORII I MÓC W NOCY 
SPAĆ TO CHYBA TRZEBA MIEĆ JA JA.

Myślę, że kiedyś maskowałem w ten sposób własną wrażliwość. 
Teraz rzeczywiście ten gatunek przypadł mi po prostu do gustu. 
Jako dziecko wychowywałem się wyłącznie z matką i myślę, że 
robiąc od dzieciństwa różne rzeczy chciałem sobie udowodnić, że 
jestem stuprocentowym facetem. Wszczynając bójki na podwórku, 

przechodząc przez rozmaite 
środowiska związane z mło-
docianą przestępczością 
chciałem po prostu pokazać 
sobie, że jestem super. Dobro 
jest na pewno trudniejsze do 
opowiedzenia i dużo bardziej 
tajemnicze niż zło, które 
jest proste i kręcące. Młodzi 
ludzie często biorą się za te 
złe tematy, za przemoc, bo 
wydaje im się, że kiedy zrobią 
coś ostrego to wówczas będą 
wyraziści. Myślę, że ja dopie-
ro po latach odnalazłem swój 
charakter pisma. Ale geneza 
tego była właśnie taka. 

NOWO POZNANE OSOBY 
SIĘ PANA NIE BOJĄ?

Staję się coraz bardziej roz-
poznawalny, więc myślę, że 
się nie boją. Mnie w tej pracy 

najbardziej interesuje kontakt z drugim człowiekiem. Robienie 
filmu jest skomplikowanym zajęciem. Pochłania miliony złotych, 
pracę setek osób. Tymczasem praca nad książką czy nad scena-
riuszem filmowym na etapie dokumentacji jest takim momentem, 
kiedy zamykam się z drugim człowiekiem, rozmawiamy wiele 
godzin. W trakcie zapalają mi się różne lampki. Czuję, kiedy ten 
człowiek mówi coś genialnego, co jest zaczątkiem fajnej sceny. 
Kapitalny jest moment, kiedy ten człowiek zdobywa się na jakiś 
ekshibicjonizm emocjonalny, decyduje się opowiedzieć o sobie, co 
mi daje poczucie, że dowiaduję się czegoś, czego nigdy nie wymy-
śliłbym jako scenarzysta, bo życie przyniosło dużo lepszą historię. 
Mam multum notesów – na szczęście mam znajomą, która pracuje 
w wydawnictwie i mi te notesy przynosi (śmiech). Przez większość 
czasu zasuwam z tymi notesami, bo większość moich rozmów-
ców nie godzi się na dyktafon, bo nie chce pozostawiać dowodu 
w takiej postaci, kiedy rozmowa dotyczy policji albo jakichś kon-
trowersyjnych spraw. Mam zatem zapisane kartki tysiącami po-
mysłów, z których potem konstruuję scenariusz. Myślę, że jestem 
normalnym gościem. Nie wywyższam się, nie buduję dystansu, 
bo to by wykluczało możliwość przeprowadzenia jakiejkolwiek 
rozmowy, otworzenia człowieka, spowodowania, żeby miał ochotę 
powiedzenia czegoś bardzo szczerego. Ten człowiek mnie bardzo 
interesuje. W nim jest jakaś tajemnica życia. Mam też dzięki temu 
poczucie, że podczas swojego życia mogę przeżyć wiele żyć, bo 
na moment wskakuję do czyjejś głowy i oglądam świat jego ocza-
mi. To fascynujące. Ludzie w trakcie takich rozmów mówią często 

rzeczy tak intymne, że nie wiedzą o nich 
nawet najbliższe im osoby.

PAN SIĘ NIE BOI, ŻE KTOŚ ST WIERDZI, 
ŻE PAN WIE Z A DUŻO?

Nie boję się z tego względu, że jeszcze ze 
szkoły reportażu Marka Millera wynio-
słem silne przeświadczenie, że trzeba 
zawsze stać po stronie bohatera, jaki by 
on nie był. Jeśli przedstawiam świat jego 
oczami to nie mogę doprowadzić do sytu-
acji, w której tego człowieka wykorzystuję 
czy niszczę. Dzięki temu udaje mi się od 
lat robić we współpracy z policją rzeczy 
niedostępne dla innych. Dzięki temu roz-
mawiają ze mną nawet przestępcy, którzy 
mogliby przecież pomyśleć, że czemu mie-
liby mi opowiadać o nieujawnionych prze-
stępstwach, skoro robię filmy policyjne. Ta 
zasada etyczna, która sprawia, że nigdy 
nikogo nie wsadziłem na minę, powoduje, 
że mam wiarygodność. Gdybym kogoś 
oszukał, nigdy więcej już bym z nikim nic 
nie zrobił. Człowiek, z którym rozmawiam, 
ma zawsze pierwszeństwo w autoryzacji. 
I dotyczy to każdego materiału, nawet tele-
wizyjnych rejestracji. Nigdy nie oglądają go 
najpierw ludzie z telewizji, tylko w pierw-
szej kolejności człowiek, który zdecydował 
się ze mną porozmawiać. On decyduje 
czy jest okej, gdzie powiedział za dużo, co 
zmieniamy, co maskujemy. Wówczas ci 
ludzie mają poczucie bezpieczeństwa.

A O SWOJE BEZPIECZEŃST WO PAN SIĘ 
NIE BOI?

Ja?

PRZECIEŻ WSZEDŁ PAN NA PEWNO 
W POSIADANIE INFORMAC JI, KTÓRYCH 
Z W YKŁY ŚMIERTELNIK POSIADAĆ NIE 
POWINIEN.

Ja jestem fabularzystą. Gdybym był dzien-
nikarzem śledczym i podawał konkretne 
nazwiska i daty, sprawiając, że stawałbym 
się dla kogoś zagrożeniem, mógłbym 
zepsuć czyjeś interesy, to wówczas 
zajmowałbym się czymś niebezpiecznym. 
A tymczasem poruszam się w fikcji. Lu-
dzie, którzy oglądają moje filmy, mogą się 
najwyżej zirytować albo uśmiechnąć do-
czytując się jakichś zbieżności z rzeczywi-
stością. Ale to są rzeczy, które nikomu nie 
zagrażają. Nawet jeśli oddają jakąś prawdę 
o otaczającym nas świecie to nie uderzają 
w nikogo personalnie.

SK ĄD U PANA SIĘ W ZIĘŁ A TA POTRZE-
BA POK A Z Y WANIA TEGO, CO JEST PO 
DRUGIE J STRONIE, Z A Z ASŁONĄ MIL-
CZENIA? SK ĄD TA POTRZEBA GRZEBA-
NIA W TA JEMNIC ACH?

Nie wiem skąd się wzięła. Być może też 
z chęci pokazania, że jestem kimś wyjątko-
wym. W dzieciństwie miałem wpojone, że 

WSZCZYNA JĄC BÓJKI NA PODWÓRKU, 
PRZECHODZĄC PRZEZ ROZMAITE 

ŚRODOWISKA ZWIĄZANE 
Z MŁODOCIANĄ PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

CHCIAŁEM PO PROSTU POKAZAĆ 
SOBIE, ŻE JESTEM SUPER. DOBRO 

JEST NA PEWNO TRUDNIE JSZE DO 
OPOWIEDZENIA I DUŻO BARDZIE J 
TA JEMNICZE NIŻ ZŁO, KTÓRE JEST 

PROSTE I KRĘCĄCE. MŁODZI LUDZIE 
CZĘSTO BIORĄ SIĘ ZA TE ZŁE TEMATY, 

ZA PRZEMOC, BO W YDA JE IM SIĘ, ŻE 
KIEDY ZROBIĄ COŚ OSTREGO TO 

WÓWCZAS BĘDĄ W YRAZIŚCI. MYŚLĘ, ŻE 
JA DOPIERO PO LATACH ODNALAZŁEM 

SWÓJ CHARAKTER PISMA.
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muszę być najlepszy w każdej 
dziedzinie. Z jednej stronie jest to 
fajne, bo buduje w dziecku poczucie 
wartości, z drugiej strony jest 
ogromnym obciążeniem, z którym 
przez lata nie mogłem sobie pora-
dzić i uciekałem przed samym sobą. 
Dopiero kiedy zrozumiałem, że 
wystarczy, jeśli jestem dobry w jed-
nej, dwóch dziedzinach, poczułem, 
że zrzuciłem ogromny balast. Mając 
poczucie, że muszę udowadniać 
światu swoją wyjątkowość łakną-
łem uczestnictwa w sytuacjach 
niezwykłych, niedostępnych dla 
innych ludzi. Byłem w Tajlandii 
podczas tsunami, w Kenii podczas 
wojny domowej. Przeżyłem strze-
laninę uliczną biegając z kamerą. 
Pamiętam, że biegnąc między 
strzelającymi do siebie policjantem 
i przestępcą nie byłem przerażony, 
tylko ogromnie podekscytowany, że 
oto w tym momencie uczestniczę 
w sytuacji, która jest niedostępna 
dla innych ludzi i będę miał o czym 
opowiadać. Miałem poczucie autentycznie wyjątkowego, fascynują-
cego przeżycia, które jest niedostępne dla zwykłych śmiertelników. 
Przez długi czas kolekcjonowałem coś, co nazywałem w swojej 
głowie „pocztówkami”. Wyszedłem z założenia, że kiedy patrzymy 
w przeszłość i staramy się uzmysłowić sobie, co było tak naprawdę 
istotne, to pamiętamy dziesięć, dwadzieścia rzeczy. Reszta okazuje 
się nieważna, choć czasami pochłania nam całe dnie, powoduje 
niespożyte pokłady stresu. Z perspektywy lat okazuje się, że nie 
pamiętamy tych sytuacji, bo w gruncie rzeczy były nieważne. 
Pułapka polegała na tym, że idąc tym tropem zacząłem się odklejać 
od zwykłego życia. Wigilia czy Sylwester były dla mnie stratą czasu. 
Miałem poczucie, że idioci puszczają fajerwerki, a ja oto tworzę coś 
wyjątkowego. Przez bardzo długi czas musiałem się z tego pracoho-
lizmu leczyć i uczyć się odnajdywać radość w prostych sytuacjach. 
Szukając tych „pocztówek” odkładałem życie na później. Myślałem 
sobie: „okej, to się stało, ale nie ma powodu, żeby się z tego cieszyć, 
dopiero jak stanie się coś innego to będę naprawdę zadowolony”. 
W ten sposób człowiek jest skazany na wieczne niespełnienie. Nigdy 
nie czuje się ze sobą dobrze. Wiele lat zajęło mi przepracowanie tego, 
żeby przestać żyć w przyszłości, a zacząć w teraźniejszości, chłonąc 
radość. Myślę, że taka była geneza poszukiwania tych wyjątkowych 
chwil. Kolekcjonowałem je po to, żeby mieć coś, czym mógłbym 
się legitymować, chwalić. Pewnie dało mi to jakieś wyczulenie na 
poszukiwanie wyjątkowych smaczków w rzeczywistości. Dzięki temu 
chyba udaje mi się wyłuskiwać fajne rozmowy i detale.

JAK DALEKO BYŁ PAN W STANIE SIĘ POSUNĄĆ 
W POSZUKIWANIU T YCH „POCZTÓWEK”? BIEGANIE Z K AMER Ą 
MIĘDZ Y PRZESTĘPC Ą A POLIC JANTEM, KTÓRZ Y DO SIEBIE 
STRZEL A JĄ, JEST POZ A KR AWĘDZIĄ BEZPIECZEŃST WA.

Myślę, że jako człowiek młody nie miałem takich granic. Pamiętam, 
że raz zabrałem na „setkę” w nocy do lasu, na miejsce zbrodni mat-
kę, której dziecko tam zamordowano. Zrobiłem z nią tam nagranie 
przy użyciu światła z latarki. Cała moja ekipa w postaci dźwiękow-
ca, operatora, asystenta była zaszokowana po tej rozmowie.  
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PRZEŻYŁEM STRZELANINĘ 
ULICZNĄ BIEGA JĄC Z KAMERĄ. 
PAMIĘTAM, ŻE BIEGNĄC MIĘDZY 
STRZELA JĄCYMI DO SIEBIE 
POLIC JANTEM I PRZESTĘPCĄ 
NIE BYŁEM PRZERAŻONY, TYLKO 
OGROMNIE PODEKSCYTOWANY, 
ŻE OTO W TYM MOMENCIE 
UCZESTNICZĘ W SYTUAC JI, KTÓRA 
JEST NIEDOSTĘPNA DLA INNYCH 
LUDZI I BĘDĘ MIAŁ O CZYM 
OPOWIADAĆ. MIAŁEM POCZUCIE 
AUTENTYCZNIE W YJĄTKOWEGO, 
FASCYNUJĄCEGO PRZEŻYCIA, KTÓRE 
JEST NIEDOSTĘPNE DLA ZW YKŁYCH 
ŚMIERTELNIKÓW. PRZEZ DŁUGI  
CZAS KOLEKC JONOWAŁEM COŚ,  
CO NAZY WAŁEM W SWOJE J GŁOWIE 

„POCZTÓWKAMI”. 
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Ta kobieta skończyła w zakładzie psychiatrycznym po tym 
nagraniu, bo to było dla niej tak wstrząsające przeżycie, że nie była 
sobie w stanie z tym poradzić. A mnie to w ogóle nie ruszyło.

TO BEZ W ZGLĘDNE.

Nie było to wyrachowane. Po prostu byłem ukierunkowany na 
to, żeby zrobić dobry materiał. To było moim celem. Mnie ta 
rozmowa nie dotknęła emocjonalnie. Obok ekipa płakała, a ja 
nie byłem w stanie się zidentyfikować z tą kobietą. Dziś, kiedy 
sam mam dziecko, taka sytuacja jest dla mnie nie do pomyślenia. 
Oczywiście dalej porozmawiałbym z tą kobietą o stracie dziecka. 
Różnica polegałaby na ty, że nie zabrałbym jej na miejsce zbrodni. 
Ludziom się często wydaje, że rozmawiając z rodzicem o stracie 
dziecka zachowujemy się jak hieny. To nieprawda. Każdy człowiek, 
nawet po takiej tragedii, ma ochotę oddać część bólu na zewnątrz 
opowiadając o tym. Podzielić się nim z drugim człowiekiem. Dziś 
wiem, że w sposób nieskrępowany można rozmawiać z ludźmi 
o wszystkim i oni nie czują się tym urażeni.

WSPOMNIAŁ PAN, ŻE UDAŁO SIĘ PANU ZNALEŹĆ TE MAŁE 
R ADOŚCI W CODZIENNOŚCI, KTÓRE SPR AWIA JĄ, ŻE MOCNIE J 
KROCZ Y PAN PO ZIEMI. JAKIE TO R ADOŚCI?

To, co mnie najbardziej w życiu interesuje, to relacja z Jezusem Chry-
stusem. Po wielu latach rozmaitych głupot wróciłem na łono Kościoła 
Katolickiego i się z tym dobrze czuję. Daje mi to równowagę, sens 
życia i wiele radości. W sferze życiowej czymś, co daje zupełnie inny 
kręgosłup, jest dziecko. Córka daje mi radość w życiu, jakkolwiek też 
dzieje się to dopiero od roku, choć ma już prawie pięć lat. Sam nie 
mając ojca i wzorca w postaci mężczyzny zajmującego się dzieckiem, 
przez bardzo długi czas nie miałem instynktu ojcowskiego, nie 
potrafiłem się dzieckiem zająć, o co sam siebie obwiniałem, bo wyda-
wało mi się, że jestem wykastrowany emocjonalnie. Widocznie była to 
po prostu kwestia czasu. Wchodzę w ten moment, kiedy mam świra 
na punkcie własnego dziecka. Tak naprawdę pracując w tym zawo-
dzie, będąc scenarzystą, jesteś nim 18 godzin na dobę. Cały czas. 
Wchodzisz do toalety i w głowie latają ci dialogi, sceny. Trudno jest 
znaleźć w życiu coś konkurencyjnego dla tego. Zabawa z dzieckiem 

jest czymś, co jest od tego ważniej-
sze, w co potrafię się zaangażować 
odklejając się od pracy zawodowej. 
Chłonę to i mam poznawczą przy-
jemność obserwując, jak dziecko 
kombinuje, jak postrzega świat, 
uczy się, zachowuje.

MOŻNA MIEĆ WRAŻENIE,  
ŻE PO L ATACH ZAWIROWAŃ 
USPOKOIŁ SIĘ PAN, 
W YPROSTOWAŁ. DOBRE 
REL AC JE Z DZIECKIEM, 
Z BOGIEM, W PRACY WSZYSTKO 
OKE J. JEST JUŻ SPOKÓJ?

W życiu prywatnym na pewno jest 
spokój, bo w życiu zawodowym 
mam taką ilość adrenaliny, że mi 
wystarcza. Na planie mam kilka-
set osób, którymi muszę zawia-
dywać przez kilkanaście godzin. 
W trakcie dokumentacji też nie 
mam wolnego dnia. Pracując jed-
nocześnie nad kilkoma książkami, 

filmami, robiąc wywiady i postprodukcję 
jednego filmu, czyli biegając od studia do 
studia, mam taką ilość kontaktu z ludź-
mi, że w ogóle nie łaknę szumu w czasie 
prywatnym. Nie jestem gościem, który lata 
na bankiety branżowe. W ogóle mnie to 
nie interesuje. Dlatego w życiu prywatnym 
poszukuję spokoju, resetu. Co nie oznacza 
oczywiście, że nie mam jakichś potknięć 
i upadków, może nie upadam codziennie, 
ale raz na jakiś czas na pewno. Nie stałem 
się chodzącym ideałem. Choć na pewno 
jestem kompletnie innym człowiekiem niż 
10 lat temu. 

Dalszy ciąg wywiadu znajdziecie na  
www.anywhere.pl

   ENGLISH

POSTCARDS

For years he had been collecting memory 
“postcards”, but then he realised that was 
not what life was about. Patryk Vega is no 
longer the man he had been 10 years ago, 
but the movies he makes are still equally 
good. Or maybe even better?

I SUPPOSE YOU HAVE TO BE A TOUGH 
GUY, RIGHT?

Not at all.

I WOULD THINK THAT ONE NEEDS TO 
HAVE BALLS TO SPEND TIME AMONG 
POLICE OFFICERS AND CRIMINALS, 
HANG AROUND WITH SECRET SERVICE 
AGENTS, LISTEN TO ALL THOSE STORIES 
AND BE ABLE TO SLEEP AT NIGHT.

I guess that I used to disguise my sensitivity 
in that way. Now, I simply took a liking to this 
genre. I was brought up solely by my mother, 
and I think that since childhood I have been 
doing various things to prove to myself that 
I am a complete man. Starting fights at the 
playground and going through various cir-
cles related to juvenile crime, I simply wanted 
to show to myself that I was cool. Good is 
definitely more difficult to describe and way 
more mysterious than evil, which is simple 
and enticing. Young people often explore 
the theme of evil and violence, because they 
think that if they make something crude, 
they will be more distinctive. I reckon it took 
me years to discover my own handwriting. 
But that is how it started. 

AREN’T THE PEOPLE YOU MEET AFR AID 
OF YOU?

I am becoming more recognizable so I think 
they are not afraid. What interests me the 
most in my work is the contact with other 
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PATRYK VEGA

Były reportażysta, od lat jednak znany jako 
jeden z najpopularniejszych polskich reżyserów 
filmowych. Specjalizuje się w mocnym, męskim, 

policyjnym kinie, które opiera na sprawnej 
dokumentacji. Jego filmowym debiutem był 

głośny film „PitBull”, na koncie ma także m.in 
„Ciacho” oraz kontrowersyjne „Służby specjalne”. 

Obecnie pracuje nad kolejną częścią „PitBulla” 
oraz cyklem książek opisujących realia policji.

Used to be a reporter, but nowadays he is 
mostly known for his movies. He is one of the 
most popular Polish directors. He specializes 
in powerful and masculine police movies that 

are based on competent documentation. His 
movie debut was the well-known “Pitbull”. He 
also directed among others “Ciacho” and the 
controversial “Służby specjalne”. Now, he is 

working on the next part of “Pitbull” and a series of 
books describing the reality of police officers.
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people. Filmmaking is an intricate task. It 
consumes millions in terms of money, as 
well as the work of a few hundred people. 
While working on a book or screenplay 
at the documentation stage, I shut myself 
together with another person and we talk 
for many hours. During such conversa-
tions, different lights start to go on in my 
head. Sometimes I feel that my interlocutor 
is saying something genius, which is the 
beginning of a good scene. It is priceless 
to witness some emotional exhibitionism, 
when that person decides to talk about 
themselves. And this gives me the feeling 
that I am learning something that I would 
not be able to imagine as a screenwriter, 
because life has created a story that is way 
better. I have loads of notebooks; luckily, 
one of my friends works at a publishing 
house, and she gives me those (laugh-
ter). For most of the time, I am running 
around with those notebooks as most of 
my interlocutors do not agree to record our 
conversations. They do not want to leave 
behind such evidence when we talk about 
the police or some controversial matters. So 
I have thousands of ideas written down on 
sheets of paper, and from that I construct 
the screenplay. I think I am a regular guy. 

I do not put on airs, or create distance, 
because then it would be impossible to have 
a conversation of any kind, to convince 
anyone to open up, and to make people 
willing to say something very honest. And 
my interlocutors are most interesting to me. 
They hold some mystery of life. In addition, 
I have the feeling that during one lifetime 
I can live many lives, because for a moment 
I jump into someone else’s head and see the 
world through their eyes. This is fascinating. 
During such conversations, people often tell 
me about very intimate things that they do 
not share even with their loved ones.

ARE YOU NOT AFR AID THAT SOMEONE 
MIGHT THINK YOU KNOW TOO MUCH?

I am not afraid because I have a deep 
conviction that you always need to take 
your characters’ side, no matter what they 
are like. I learnt that back at Marek Miller’s 
school for reporters. If I present the world 
through the character’s eyes, I cannot cre-
ate a situation in which I exploit or destroy 
that person. Thanks to this approach, for 
years I have managed to cooperate with the 
police in a way that is unavailable to others. 
Moreover, even criminals are willing to talk 
to me, while they could of course think that 

they should not tell me about undiscovered 
crimes, because I make police movies. This 
ethical principle, following which I have 
never misled anyone, makes me credible. If 
I had deceived someone, I would not be able 
to work with anyone anymore. The person 
with whom I talked is always the first to 
authorize the material. And this applies to 
everything, even television recordings. Nev-
er does the television staff see the material 
before the person who decided to talk to me. 
That person decides whether the material 
is okay, whether they did not say too much, 
what we should change or camouflage. 
Then those people can feel safe.

AND YOU ARE NOT AFR AID FOR YOUR 
OWN SAFET Y?

Me?

WELL, YOU SURELY HAVE GAINED 
ACCESS TO SOME INFORMATION  
THAT SHOULD NOT BE KNOWN  
TO AN ORDINARY PERSON.

I write fictional stories. If I were an inves-
tigative journalist and provided specific 
names and dates, which would render me 
a danger to some people or their business, 
then my work would be dangerous.  
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But I am concerned with the fictional 
world. The people who watch my mov-
ies can only smile or feel irritated when 
they discover some convergence with the 
real world. But those matters do not pose 
a threat to anyone. Even if they show some 
kind of truth about the world that surrounds 
us, they do not attack anyone personally.

WHY DO YOU FEEL THE URGE TO SHOW 
THE THINGS THAT ARE USUALLY KEPT 
SILENT? WHERE DID THIS NECESSIT Y 
TO SEARCH FOR SECRETS COME FROM?

I do not know. Maybe I wanted to show that 
I am an extraordinary person. When I was 
little, I was taught that I had to be the best in 
every field. On one hand, such an approach 
is good because you help your child gain 
self-esteem, but on the other hand, it is a huge 
burden, with which I could not cope for 
years, and I was running away from myself. 
Only when I understood that it is enough to 
perform well in one or two fields, I felt a huge 
weight lifted off my chest. Convinced that 
I needed to prove to the world that I was 
exceptional, I craved to take part in unusual 
situations unavailable to other people. I was 
in Thailand during the tsunami and in Kenya 
during the civil war. I witnessed a street 
shooting, running with the camera. I remem-
ber that while I was running between the 
policeman and the criminal shooting to each 
other, I did not feel terrified, but extremely 
excited, because in that moment I was 
experiencing something that was unavail-
able to others, and I thought that I would 
have a story to tell. I felt I had an absolutely 
extraordinary and fascinating experience 
that does not happen to ordinary people. For 
a long time, I have been collecting something 
which in my head I called “postcards”. I as-
sumed that when we look into the past and 
try to realize what was truly important, we 
only remember ten to twenty things. The rest 
proves unimportant, even though in some 
cases it took us whole days or brought lots of 
stress. When we look back on those situations 
after a few years, it turns out that we do not 
remember them very clearly, because they 
were essentially unimportant. Following this 
line of thinking, I started to stray away from 
everyday life, and I found myself in a trap. 
Christmas or New Year’s Eve seemed a waste 
of time to me. I thought that idiots were light-
ing fireworks, and I was creating something 
meaningful. Curing that workaholism took 
me a long while, and I had to learn how to 
find joy in everyday situations. Looking for 
those “postcards”, I was postponing life for 
later. I thought “okay, this and this happened, 
but there is no reason to be happy about it yet; 

only when something else happens, I will be 
truly content”. With such a way of thinking 
one is sentenced to eternal unfulfillment; and 
never feeling well with oneself. It took me 
many years to work this through, to stop liv-
ing in the future and start being in the present, 
absorbing joy. I think that was the reason 
why I started to look for those exceptional 
moments. I collected them to have something 
that I could show to others and boast about. 
This probably made me more sensitive to 
exceptional flavours in the reality. Thanks to 
this, I think I manage to pick out interesting 
conversations and details.

BACK THEN, HOW FAR WOULD YOU GO 
IN SEARCH OF THOSE “POSTC ARDS”? 
RUNNING WITH A C AMER A BET WEEN 
A POLICE OFFICER AND A CRIMINAL 
TRYING TO SHOOT EACH OTHER 
CROSSES THE BORDER OF SAFET Y.

I think that when I was young I did not have 
such limitations. I remember that once 
I invited for a shot a woman whose child 
was murdered. It was night, and I took her to 
the forest, to the crime scene. I recorded our 
conversation using a torch light. My whole 
crew, consisting of a soundman, camera-
man and assistant, was in complete shock 
after that. The woman ended up in a mental 
institution, because it was such a shattering 
experience to her that she could not cope 
with it. And it did not move me at all.

THAT WAS PITILESS.

It was not calculated. I was just concentrated 
on making good material. It was my aim. That 
conversation did not touch me emotionally. 
Besides me, the crew was crying, but I was 
not able to identify with that woman. Today, 
when I have a child of my own, such a situ-
ation is unthinkable to me. Of course, I still 
would talk with the mother about the loss of 
her child. But the difference is that I would 
not take her to the crime scene. People often 
think that if we talk with parents about the 
loss of a child, we behave like vulture. That is 
not true. Everyone, even after such a tragedy, 
wants to convey some of their pain to the 
outside world by talking about that. Share 
the story with another person. Today, I know 
that you can talk with people openly about 
everything, and they do not feel offended.

YOU HAVE MENTIONED THAT YOU 
MANAGED TO FIND THOSE LITTLE JOYS 
IN EVERYDAY LIFE, AND THAT THANKS 
TO THEM YOU KEEP BOTH FEET ON THE 
GROUND. WHAT JOYS ARE THOSE?

To me the most interesting thing in my life 
is my relationship with Jesus Christ. After 

many years of doing various foolish things, 
I returned to the bosom of the Catholic 
Church, and I feel good about it. It gives me 
balance, the sense of life and a lot of joy. In 
the everyday life sphere, the thing that gives 
me a very different kind of spine is my child. 
My daughter brings joy to my life; however, 
this has been the case for only a year now, 
even though she is almost five. I did not 
have a father or a model of a man taking 
care of a child, and for a long time I did not 
have any paternal instinct. I was not able to 
take care of my child and I felt very guilty 
about it, because it seemed to me that I was 
emotionally castrated. Apparently, I only 
needed time. I am starting to feel crazy 
about my daughter. When working in this 
profession, you are a screenwriter for 18 
hours a day. All the time. You go to the 
toilet, and dialogues and scenes appear in 
your head. It is difficult to find something in 
your life that could rival with that. But now 
playing with my daughter is more important 
to me than that, and I am able to engage in 
it and break away from work. I absorb it and 
get cognitive pleasure watching the child 
figure out various things, and observing 
how she sees the world, learns, and behaves.

ONE COULD GET THE IMPRESSION 
THAT AF TER YEARS OF TURBULENCE, 
YOU C ALMED DOWN AND 
STR AIGHTENED OUT. YOU HAVE GOOD 
REL ATIONS WITH YOUR CHILD AND 
GOD, AND E VERY THING IS FINE AT 
WORK. IS YOUR LIFE PEACEFUL NOW?

My personal life is certainly peaceful, 
because in my professional life I have such 
an amount of adrenaline that it is enough for 
me. At the filming location, there are a few 
hundred people that I need to handle for 
more than ten hours. During the documen-
tation stage, I also do not have any days off. 
Working at the same time on several books, 
movies, holding interviews, and handling 
postproduction of one movie, that is run-
ning from one studio to another, I have such 
intense contact with people that I do not 
crave hustle in my personal life at all. I am 
not the kind of person who takes part in all 
professional banquets. That is of no interest 
to me. And in my personal life, I look for 
peace, reset. But this of course does not 
mean that I do not trip or fall. Maybe I do 
not fall every day, but from time to time 
certainly. I have not become a paragon of 
virtue. But compared to 10 years ago, I am 
surely a completely different person. 

For the rest of the interview visit  
www.anywhere.pl
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Z Modlina do Barcelony można przetransportować się w trzy 
godziny. Na miejscu zaczyna się impreza. Kosmopolityczny 
charakter metropolii, klimat śródziemnomorskiego kurortu 
i bogata w historię stolica dumnych Katalończyków w jednym.  
Jesteśmy w Barcelonie!

QUÉ PASA?
FIESTA BARCELONA!

N
ie była to moja pierwsza wizyta 
w tym mieście, ale pierwsza 
jako świadomej turystki. 
Poprzednio, gdy miałam 11 lat, 
spędziłam tam jeden dzień, 

wracając z wakacji spędzonych z mamą 
w nadmorskiej miejscowości na Costa Bra-
va. Autokar (wtedy na wycieczki na drugi 
koniec Europy jeździło się autokarami) 
zawiózł nas pod Sagradę Familię i na pokaz 
fontann, a resztę czasu spędziłam na głów-
nej turystycznej arterii, Las Ramblas, bo 
mama bała się, że się zgubimy. Dziś jestem 
duża i mogę stawiać czoła światu.

Okazało się, że nawet w środku nocy 
nie jest tam niebezpiecznie. Organizu-
jąc sobie pobyt, trafiłam na dzielnicę el 
Carmel. Moim jedynym zasięgnięciem 
informacji było spytanie mieszkającego 
tam kolegi, czy to niebezpieczna okoli-
ca. Odpowiedział: „W Barcelonie raczej 
nie ma niebezpiecznych okolic”. Potem 
wszyscy kiwali głowami z dezaprobatą, 
ale bardziej niż z przerażenia dlatego, 
że nic się tam nie dzieje. „Daleko od 
centrum” – mówili barcelończycy, bo 
nie wiedzieli, że dojazd metrem w 10 
minut to dla mnie żaden problem.

Komunikacja miejska w Barcelonie to 
bajka. Najlepiej wybrać metro. Świetnie 
rozpisane, rozchodzące się w logiczny 
sposób na kolejki podmiejskie, sprawia, 

ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 28

SYLWIA GUTOWSK A

26 WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH

F
O

T.
 P

IX
A

B
A

Y.
C

O
M

F
O

T.
 N

A
T

A
L

IE
 D

Ą
B

R
O

W
S

K
A



kamienice – La Pedrera i Casa Batlló, obie 
przy Passeig de Gracia. Sama dzielnica 
Gracia jest warta odwiedzenia ze względu 
na ciekawą historię – w początkach XX 
w. była siedliskiem barcelońskiej bohemy, 
a dziś mieszczą się tam oryginalne kafejki 
i restauracje z pysznym jedzeniem.

Wyjeżdżam stamtąd z kolorowymi 
obrazkami miasta, o którym można 
powiedzieć wszystko, tylko nie to, że 
jest tuzinkowe. Brazylijskie chłopaki 
tańczące o 5 rano w metrze (tańczące, 
nie robiące zadymę, i to tak, że każdy 
wokół musiał się uśmiechnąć, nawet jeśli 
nie chciał), lokalesi w Poble Nou i uliczny 
dziwak, który oświadczył czekającym na 
nocny autobus: „My name is Barcelona”. 
Wracam do was niebawem. 

   ENGLISH

QUÉ PASA? FIESTA BARCELONA!

You can get from Modlin to Barcelona 
in three hours. And at your destination, 
the party starts. The cosmopolitan 
metropolis, the atmosphere of a Medi-
terranean resort and the rich history 
of the capital of proud Catalonians – 
all in one! We are in Barcelona!

That was not my first visit to this city, but 
the first trip as an aware tourist. Before 
that, when I was eleven, I spent one day in 

WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH

jak wy w czasie wojny, byliśmy wywożeni 
do obozów”. Myślałam, że nie zrozumiałam 
go dobrze, ale jego słowa potwierdziła 
wizyta w muzeum – w pierwszych latach 
dyktatury Franco rzeczywiście dochodziło 
do aktów terroru na mieszkańcach Katalo-
nii. Tyle o ignorancji historycznej i o tym, że 
podróże kształcą.

Barcelona to kurort, impreza i luz – ow-
szem, ale też bogata oferta kulturalna. Jako 
europejska metropolia posiada prężnie 
działające instytucje sztuki współczesnej 

– Muzeum Sztuki Współczesnej MACBA 
i Centrum Kultury Współczesnej CCCB. Miło-
śnicy malarstwa powinni rozważyć Muzeum 
Picassa, w którym poznają jego mniej znane 
oblicze z czasów, gdy przebywał w Barce-
lonie, i Muzeum Joana Miró, mieszczące się 
na zboczu wzgórza Montjuïc. A skoro o tym 
mowa, warto odwiedzić wzgórza Barcelo-
ny, by zobaczyć ją z kilku perspektyw. Po 
Montjuïc punktem obowiązkowym jest góra 
Tibidabo i jej bajeczny park rozrywki. Prze-
jażdżka kołem widokowym na wysokości 
ponad 500 m kosztuje tylko 1 euro, a przeży-
cia są niezapomniane.

Będąc w Barcelonie, chcąc nie chcąc 
czuje się obecność najbardziej zakręco-
nego architekta tego miasta, genialnego 
Gaudiego. Oprócz obowiązkowego 
Parku Guell i wiecznie niedokończonego 
kościoła Sagrada Familia, spacerując uli-
cami, natkniecie się na dwie niesamowite 
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że startując z dowolnej stacji dotrzecie 
w najodleglejsze miejsce. Wszystko jest 
tak przejrzyste, że żeby się zgubić, trzeba 
naprawdę bardzo tego chcieć. Podstawy 
hiszpańskiego będą pomocne, by rozszy-
frować napisy informacyjne – te w pierw-
szej kolejności pojawiają się po katalońsku, 
ale wszystko można intuicyjnie zrozumieć. 
Jeśli chodzi o wracanie z nocnych imprez, 
to przed zaplanowaniem wieczoru warto 
sprawdzić, w jakich godzinach danego 
dnia działa metro. Nocne autobusy też 
funkcjonują bez zarzutu. Wszystkie stają 
na Plaza Catalunya, u szczytu ulicy Las 
Ramblas. Przy pytaniu, jak i gdzie wysiąść, 
hiszpański jest już niezbędny – rzadko 
który kierowca autobusu zna angielski.

W tym mieście ludzie są serdeczni 
i otwarci na turystów – w końcu to oni 
w dużej mierze tworzą atmosferę miasta. 
Trzeba jednak pamiętać o podstawowych 
zasadach grzeczności i, przepraszam za 
pompatyczne słowo, szacunku. Barceloń-
czycy czują się częścią odrębnej nacji i ich 
pierwszym językiem jest kataloński, ale 
nie wymagają znajomości katalońskiego 
od przybyszy, wystarczy komunikatywny 
hiszpański. Jeśli nie znacie żadnego z tych 
języków, cóż, weźcie ze sobą rozmówki. 
O historii i tożsamości Katalończyków 
dowiecie się wiele w mieszczącym się po 
drodze na plażę Muzeum Historii Katalonii. 
Przygotujcie się na kilka godzin zwiedzania. 
To zadziwiające, jak Katalonia ma wiele 
wspólnego z Polską. W rozmowie z pewnym 
mieszkańcem Poble Nou, dzielnicy, w której 
co tydzień odbywają się „autentyczne” 
imprezy dla mieszkańców, z dala od tłumu 
turystów, dowiedziałam się nieco gorzkiej 
prawdy o naszych krajach. „W Hiszpanii 
Katalończyków nazywają Polakami, bo tak 

JAKO EUROPE JSKA METROPOLIA POSIADA PRĘŻNIE 
DZIAŁA JĄCE INSTYTUC JE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

– MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MACBA 
I CENTRUM KULTURY WSPÓŁCZESNEJ CCCB. 
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Barcelona while I was on the way back from holidays spent with 
my mother in Costa Brava by the sea. The coach (back then trips 
to the far end of Europe were made in coaches) took us to Sagrada 
Familia and the fountain show, and I spent the rest of the time at the 
main touristic artery – Las Ramblas – as my mother was afraid that 
we would get lost. Now, I am older and I can face the world.

It turned out that even in the middle of the night the city is not 
dangerous. When I was planning my stay, I came across a neigh-
bourhood called El Carmel. My only information request consisted 
in asking a friend who lives there whether it is a dangerous area. 
He said: “I don’t think there are any dangerous neighbourhoods in 
Barcelona”. Later, everyone was nodding their heads with disap-
proval, but not because they were scared; rather due to the fact 
that nothing happens there. “Far from the centre” the Barcelonans 
kept saying as they did not know that a 10-minute tube ride was 
not a problem to me.

The public transport in Barcelona is 
amazing. The best choice is the tube. It 
is clearly pictured, the lanes spread in 
a logical way; and thanks to that no matter 
on which station you start your journey, 
you can get to the remotest parts of the 
city. Everything is so clear that you really 
need to try hard to get lost. The basics of 
Spanish will prove useful to decipher the 
written information – firstly they appear 
in Catalonian, but you can intuitively 
understand everything. As for returning 
from parties at night, it is worth to check 
how long the tube stays open on the given 
day before planning an evening out. Night 
buses also function flawlessly. They all 
stop at Plaza Catalunya at the end of Las 
Ramblas. When asking how and where to 
disembark, Spanish is a necessity as the 
bus drivers rarely speak English.

In this city, the people are hearty 
and open to tourists; after all, to a great 
extent it is the tourists who create the 
atmosphere of the city. But it is important 
to remember about the basic principles 
of politeness and – I apologize for using 
this pompous word – respect.  
The Barcelonans feel like a part of a dif-
ferent nation and their first language is 
Catalonian; however, they do not require 
the tourists to speak Catalonian, Span-
ish at a communicative level is enough. If 
you do not speak any of those languages, 
well, take a phrase book with you. You 
can learn a lot about the history and 
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identity of the Catalonians at the Museum of the History of 
Catalonia, which is located at the way to the beach. Be ready 
for a sightseeing trip that lasts a few hours. It is amazing how 
much Catalonia has in common with Poland. When talking with 
a resident of Poble Nou, the neighbourhood where “authentic” 
parades for locals take place every week, far from the crowds 
of tourists, I learnt some bitter truth about our countries. “In 
Spain, they call Catalonians ‘Poles’ since we were taken to 
camps just like you during the war.” I thought that I misunder-
stood something but his words proved true when I visited the 
museum. In the first years of Franco’s dictatorship, there really 
occurred acts of terror with regard to the residents of Catalonia. 
But enough about the historical ignorance and the fact that 
travels make us wise.

Barcelona is indeed a resort, party and freedom, but also 
a very rich cultural offer. As a European metropolis it has 
efficiently functioning contemporary art institutions: Barce-
lona Museum of Contemporary Art MACBA and Contemporary 

Culture Centre CCCB. Painting enthusi-
asts should consider Picasso Museum, 
where they will see his less known face 
from the time when he stayed in Bar-
celona, and Joana Miró Museum, which 
is located on the slope of Montjuïc Hill. 
And since that has been mentioned, it is 
worth to visit the hills of Barcelona so as 
to see the city from various perspectives. 
Following Montjuïc, the next obliga-
tory stop is Tibidabo Mountain and the 
fabulous amusement park. The ride on 
the Ferris wheel at the height exceeding 
500 metres costs just one euro and the 
experience is unforgettable.

While in Barcelona, whether you want 
it or not, you feel the presence of the 
most eccentric architect of the city – the 
brilliant Gaudi. Apart from the must-see 
Park Güell and always unfinished church 
Sagrada Familia, while walking the 
streets, you will encounter two amazing 
tenement houses – La Pedrera and Casa 
Batlló, both situated at Passeig de Gracia. 
Garcia neighbourhood itself is worth 
visiting due to its interesting history. At 
the beginning of the 20th century, it was 
a settlement of Barcelonan bohemia, and 
now you can find there original cafes and 
restaurants with delicious food.

I leave that place with colourful pictures 
of the town, which are all but highly original. 
Brazilian boys dancing on the tube at 5 
a.m. (dancing, not making any trouble, and 
in such a way that every person standing 
nearby had to smile, even if they did not 
want to), locals at Poble Nou and a weirdo 
who told the people waiting for a night bus: 

„My name is Barcelona”. I will be back soon. 
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Setki tysięcy ludzi, którzy nie odnaleźli 
się w polskiej rzeczywistości, podjęło 
decyzję o szukaniu szczęścia za granicą. 
Najczęściej celem były Stany Zjednoczone, 
ale także Brazylia, Argentyna i inne. Tam 
stawali na nogach, a niektórzy z nich robili 
bardzo ciekawe kariery.

Kto zna choć odrobinę historię Polski, 
ten wie, że bolesne społecznie zjawisko 
emigracji sięga w naszym kraju XVIII wieku, 
a dotyka niemal każdą polską rodzinę. Obli-
cza się bowiem, że w całym świecie żyje  
ok. 20 milionów ludzi polskiego pocho-
dzenia, których przodkowie lub oni sami 

Do licznych, dobrze znanych atrakcji turystycznych Gdyni 
tego lata doszły dwie nowe i oryginalne, które stały się hi-
tami sezonu: Muzeum Emigracji i kolejka torowa na szczyt 
Kamiennej Góry, z której rozpościera się wspaniała pano-
rama na morze i miasto.

GDYNIA: MIASTO
Z MORZA I MARZEŃ

koncerty, seanse filmowe inspirowane 
tematyką emigracyjną. Tu także, co oczy-
wiste, gromadzi się i opracowuje pozyski-
wane i przekazywane przez emigrantów 
wspomnienia, dokumenty, pamiątki.

Pomysł stworzenia Muzeum Emigracji 
właśnie w Gdyni wziął się z konstatacji 
prostego faktu, że przez to miasto prze-
chodziła ogromna fala emigracji w latach 
20-30 XX w. Do Gdyni, która wówczas 
powstawała, zjeżdżali Polacy z całego 
kraju, by budować port i miasto. Nieste-
ty przybywali również, by stąd opuścić 
Polskę na pokładzie transatlantyków. 

JOANNA GR A JTER

Jedyne w naszym kraju Muzeum 
Emigracji – otwarte w czerwcu 2015 r. 
w gmachu dawnego Dworca Morskie-
go, w porcie przy ul. Polskiej 1, tuż przy 

nabrzeżu Francuskim, przy którym cumują 
największe statki pasażerskie świata - to 
nowoczesna placówka naukowa, edukacyj-
na, kulturalna. 

Muzeum Emigracji to atrakcyjnie zapro-
jektowana i zrealizowana wystawa stała, 
ale również kino, restauracja, kawiarnia, 
księgarnia i sklep z pamiątkami. To miej-
sce, gdzie odbywają się liczne wydarzenia 
Organizowane są tu spotkania autorskie, 
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opuścili ojczyznę, by szukać szczęścia za 
oceanem. Muzeum Emigracji, to miejsce, 
w którym każdy zwiedzający może się 
zastanowić nad fenomenem emigracji.

Drugą nowością, która od czerwca tego 
roku przyciąga rzesze turystów do Gdyni, 
jest kolejka torowa na Kamienna Górę. 
Choć wzniesienie to nie może wysokością 
konkurować np. z tatrzańską Gubałówką, 
to 2,5 minutowy, bezpłatny przejazd na 
wysokość 42 metrów okazał się wielką 
atrakcją lata. Stacja dolna kolejki znajduje 
się tuż obok Gdyńskiego Centrum Filmo-
wego, przy pl. Grunwaldzkim, zarazem 

blisko Teatru Muzycznego i muszli 
koncertowej. W ciągu dwóch miesięcy wa-
gonik kolejki przewiózł ponad 90 tysięcy 
pasażerów. Było wśród nich wiele osób 
starszych, niepełnosprawnych, także 
rodziców z małymi dziećmi w wózkach, 
którym trudno pokonać drogę na szczyt 
schodami. A na wierzchołku Kamiennej 
Góry na każdego czeka piękna panorama 
na morze, port i miasto. Jest także park, 
w którym każdej niedzieli latem odbywają 
się koncerty muzyki promenadowej. War-
to po tych wrażeniach przejść spacerem 
uliczkami tej pięknej, willowej dzielnicy 
Gdyni, bogatej w zabytki architektury 
modernistycznej, by na koniec wrócić 
kolejką do centrum. 

   ENGLISH

GDYNIA: A CITY OF SEA  
AND DREAMS
The pool of numerous and well-known 
tourist attractions in Gdynia has this year 
been increased by two new and original, 
which immediately became the highlits  
of the season: the Emigration Museum,  
and a railway to the top of the Stone 
Mountain (Kamienna Góra) from which there 
is a scenic panorama of the sea and the city.. 

The only Emigration Museum in Poland was 
opened in June, 2015, in the building of  the 
former Maritime Station. This state-of-the-
art science, education and cultural institu-
tion is located at 1 Polska street, next to the 
French pier, a docking place of the largest 
cruise ships from all around the world.

The museum is not only a finely designed 
and realised permanent exhibition, but also 
a cinema, restaurant, cafe, bookstore and 
souvenir shop. It is a place where numer-
ous events are organised, such as meet the 
author sessions, concerts, and screenings 
of emigration-inspired films. It is here, obvi-
ously, that memories, documents, and me-
mentos gathered, or related by emigrants, 
are being stored and researched.

The idea for locating the Emigration 
Museum in Gdynia came from the simple 
fact that this city witnessed an enormous 
wave of emigration in the 1920s and 1930s. 
Gdynia, which at the time was under 
construction, saw Poles arriving from all 
around the country in order to build the 
harbor and the city. Unfortunately, they 
also came here to leave Poland on board of 
transatlantic ships. Hundreds of thousands 
of people who failed to adapt to the Polish 
reality decided to try their luck abroad. 
The most common destination was the 

United States of America, but also Brasil, 
Argentina, and others. There, they got 
back up, and some of them even made 
very interesting careers. Anyone at least 
slightly familiar with the history of Poland 
knows that Polish emigration, this socially 
painful phenomenon, dates back to the 
18th century, and has affected almost 

every Polish family. It is estimated that 
around 20 million people of Polish descent 
live around the world. Their ancestors, or 
themselves, left homeland to try their luck 
on the other side of the pond. Emigration 
Museum is a place, in which every visitor 
can contemplate upon this phenomenon.

Another tourist-luring novelty in Gdynia 
is the railway to the Stone Mountain that 
was inaugurated in June. Although it cannot 
compete in terms of height with Gubałówka 
in the Tatra Mountains, the 2.5-minute, free 
ride to the height of 42 meters has turned 
out to be the highlight of the summer sea-
son. The lower railway station is located just 
next to Gdynia Film Centre, at Grunwaldzki 
Square (Plac Grunwaldzki), in the vicinity 
of the Music Theatre and the concert bowl. 
In two months, more than 90,000 people 
reached the mountain top with the train, 
among them many elderly, disabled, 
but also parents with small children in 
pushchairs and strollers, that find it 
difficult to reach the top of the hill using 
the stairs. The peak of Stone Mountain 
reveals a scenic panorama of the sea, 
port, and the city. There is also a park, in 
which during summer promenade music 
concerts are organised each Sunday. 
After such an experience, take a walk 
along the streets of this beautiful, quality 
residential area of Gdynia, rich in histori-
cal modernist buildings, and return to 
the city centre by train. 
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P
atryk Wolski, osiemnastoletni 
wolontariusz PCK, pracował jako 
opiekun na koloniach dla bied-
nych dzieci. Tamtego wieczora 
szli z Elżbietą Marcinkowską 

po plaży i rozmawiali o butach. Niektóre 
z dzieci przyjechały w jedynych jakie mia-
ły. Znoszonych i starych. Takich, co mogły 
nie dotrwać do końca wakacji. A przecież 
miały jeszcze przetrwać zimę. 

– A może by tak wydać kalendarz ze 
znanymi mężczyznami, sprzedać go 
i kupić za to buty – powiedział wtedy Pa-
tryk. – W księgarniach takiego męskiego 
kalendarza przecież do tej pory nie było. 
Wystąpiliby za darmo, sprzedalibyśmy go 
i kupilibyśmy buty.

– To dobra myśl – pochwaliła Elżbieta.
– Każda akcja potrzebuje dobrej nazwy. 

Pomożesz?
Nie przespała nocy, ale rano miała kilka 

pomysłów. Wybrali: Stop bosym stopom. 
Kiedy wrócili do Bydgoszczy Patryk wy-

słał mejle do znanych osobowości. Jeden 
z listów dostał Olivier Janiak.

– Okazało się, że Patryk miał plan. 
Pisał, że zna te dzieci. I że one czasami 
mają jedną parę na dwoje. I kiedy jedno 
idzie do szkoły, drugie zostaje w domu. 
Bose – wspomina Olivier. – Przeczyta-
łem, że są w moim kraju ludzie, których 
nie stać na buty. Z perspektywy Warsza-
wy rzadko to widać, bo tu jednak każdy 
ma szansę zarobić na zupę. Przeczyta-
łem, że są ludzie, którym nie z własnej 
winy, ale z braku życiowej zaradności, 
nie udało się skorzystać z wolności 
i demokracji. Więc ci, którzy mają tę 
zaradność albo po prostu mieli więcej 
szczęścia, powinni pomóc.

Olivier zadzwonił do Bydgoszczy.
– Jakich masz bohaterów do tego 

kalendarza? 
– Krzysztof Kolberger się zgodził – od-

powiedział Patryk. – To mój wujek.
– Świetnie. Kto jeszcze?
– Hydraulik. 
– Jaki hydraulik?
– No Polski Hydraulik, ten z reklamy. 
– Ale jak to? Chcesz zestawić ikonę 

polskiego aktorstwa, najlepszy charakter 
i głos w tym kraju z, niczego nikomu nie 
ujmując, hydraulikiem? To się nie uda. 
Kogo jeszcze masz?

– No myślałem o tobie, Pawle Małaszyń-
skim i o Mateuszu Damięckim…

– A kto miałby ich fotografować? Kto 
miałby ich przygotować, zrobić cha-
rakteryzację, czy uczesać? Jaki jest 
pomysł na stylizację? Na całość tego 
przedsięwzięcia?

Patryk nie miał pojęcia o profesjonalnej 
sesji. A Olivier zrozumiał, że to nie twarz 
na zdjęciu jest teraz potrzebna, ale wiedza. 
I że on wie przynajmniej od czego zacząć.

Wystarczyło dziesięć lat żeby Kalendarz Dżentelmeni 
wyrósł na jedno z najbardziej znaczących charytatywnych 
i artystycznych przedsięwzięć w naszym kraju. Fotografie, 
płyty i książki przyniosły do tej pory potrzebującym 
ponad  osiem mln złotych. A tegoroczna edycja przebija 
wszystko co widzieliśmy do tej pory.

GRZEGORZ K APL A

MARTA WOJTAL
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wandowski fotografował modę. Olivier znał 
go jeszcze z Wrocławia. Zgodził się, kiedy 
zrozumiał, kogo mógłby mieć w swoim 
portfolio. Każdy by się chyba zgodził. 

Ale bohaterowie, oprócz Krzysztofa 
Kolbergera o niczym przecież jeszcze 
nie wiedzieli. 

Kilka dni później w Kongresowej Olivier 
natknął się tam na Piotra Adamczyka.

– Był z piękną dziewczyną, aktorką 
i właściwie to do niej mówiłem, że charyta-
tywna akcja, że buty dla dzieci, że wszyscy 
to robią bez pieniędzy. I pewnie ze względu 
na obecność tej damy Piotr się zgodził. Na 
gali „Viva najpiękniejsi” miał się pojawić 
Paweł Małaszyński. Wszyscy wiedzieli, że 
nie lubi dziennikarzy, więc Olivier zwy-
czajnie bał się zagadnąć.

– Niektórzy dziennikarze swoimi kłam-
stwami namieszali mi w życiu, więc wy-
myśliłem sobie postać aktora gbura, który 
nigdy nie udziela wywiadów – uśmiecha 
się Paweł Małaszyński. – Byłem szczery, 
naiwny i młody, a oni to wykorzystali, więc 
wolałem unikać ludzi od taniej sensacji.

– Wiesz – zagadnął Olivier – robimy 
akcję charytatywną dla dzieci, chcieliśmy 
cię prosić o pomoc…

– Dla dzieci? – Małaszyński podniósł 
wzrok. – Kiedy tylko zechcecie.

I w tym momencie Olivier uwierzył, że 
się uda.

Piotr Tyborowicz wyjednał zgodę TVN na 
bezpłatne spoty reklamujące akcję. Dzięki 
temu ProfiLab wydrukował powiększenia 
na wernisaż. Olivier zapowiedział imprezę 
w swoim programie „Co za tydzień”. Ewelina 
Flinta zgodziła się tam charytatywnie 
wystąpić. EMPiK wziął na siebie dystrybucję 
i zrezygnował z prowizji. Ale na druk nie 
mieli. Koszt wydania kalendarza w ilości 5 
tys. sztuk wynosił 75 tys. złotych. Od spon-
sorów zdobyli 15 tys.

– Musieliśmy zaryzykować – roz-
kłada ręce Patryk Wolski. – Podpisa-
łem weksel na mój kiosk, rodzice nie 
byli zadowoleni. Ale to nie wystar-
czyło, więc podpisałem też weksel na 
garaż cioci. Ciocia rozumiała. Olivier 
ryzykował taką samą kwotę. Usiedli-
śmy z Karoliną i Olivierem w jakimś 
lokalu. Karolina pocieszała mnie, 
że nie wszystko stracimy, że coś się 
jednak sprzeda. A jeśli nie sprzeda, 
to pójdzie ze mną pukać od drzwi 
do drzwi. I na stadion pójdziemy 
i sprzedamy. W końcu powiedziała, że to przecież tylko garaż a nie 
mieszkanie, a ja pomyślałem, że uratuje nas już tylko cud.

W cztery dni sprzedali cały nakład. Zarobili 270 tysięcy. Spłacili 
dług w drukarni i PCK w Bydgoszczy dostało największą wpłatę 
w swojej historii. Wynegocjowali u producenta ogromny rabat na 
buty. I pojechali wręczyć te buty dzieciom.

Tak się zaczęło.
Dziś „Kalendarz Dżentelmeni” to jedno na najbardziej szanowa-

nych przedsięwzięć charytatywnych w Polsce. To najważniejsze, 
ale nie mniej istotne, że to także jedno z najważniejszych wyda-
rzeń artystycznych. Co roku ogromne zainteresowanie budzą nie 
tylko fotografie, ale i muzyka, bo przecież „Kalendarz” to także 

W CZTERY DNI SPRZEDALI CAŁY 
NAKŁAD. ZAROBILI 270 TYSIĘCY. 
SPŁACILI DŁUG W DRUKARNI 
I PCK W BYDGOSZCZY DOSTAŁO 
NA JWIĘKSZĄ WPŁATĘ W SWOJE J 
HISTORII. W YNEGOC JOWALI 
U PRODUCENTA OGROMNY 
RABAT NA BUTY. I POJECHALI 
WRĘCZYĆ TE BUTY DZIECIOM.



płyty z fascynującą, zawsze premierową 
muzyką, to także kanał na Youtube, teledy-
ski, książki i eventy. 

– Nieprzypadkowo jubileuszową 
edycję zatytułowaliśmy „Wszystko co 
najważniejsze w życiu” – opowiada Olivier 
Janiak. – Kalendarz opowiada o intymnych 
momentach w życiu Dam i Dżentelmenów, 
o bliskich im ludziach, o miejscach, które 
kochają. Pokazuje chemię, która tworzy 
międzyludzkie relacje.

Wystarczyło dziesięć lat żeby Kalendarz 
Dżentelmeni wyrósł na jedno z najbardziej 
znaczących charytatywnych i artystycz-
nych przedsięwzięć w naszym kraju. 
Fotografie, płyty i książki przyniosły do 
tej pory potrzebującym ponad  osiem mln 
złotych. A tegoroczna edycja przebija 
wszystko co widzieliśmy do tej pory

Na kartach tej szczególnej, także pod 
względem edytorskim, zupełnie nie-
prawdopodobnej pozycji (można sobie 
kalendarz dzięki inteligentnej oprawie 
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ułożyć wedle własnej inwencji), znaj-
dziecie aktorów, dziennikarzy, muzyków, 
sportowców, których łączy jedno: są to po 
prostu wyjątkowi, dobrzy ludzie. Gdyby 
było inaczej, nie chciałoby im się zrobić 
niczego dla innych.

I znowu był to artystyczny ekspery-
ment. Bo Robert Wolański wszystkie 
fotografie wykonał – co wydaje się kom-
pletnie nieprawdopodobne – smartfonem 
SONY Xperia Z5.

Patrzymy na zdjęcie Magdy Mołek i nie 
potrafimy uwierzyć własnym oczom. 

   ENGLISH

THINGS THAT ARE THE MOST 
IMPORTANT
It took only ten years for “Kalendarz 
Dżentelmeni” (eng. “Gentlemen Calen-
dar”) to become one of the most signifi-
cant charitable and artistic initiatives in 
Poland. Photographs, CDs and books have 
provided those in need with more than 
eight million zlotys. 

Patryk Wolski, 18-year-old volunteer for Pol-
ish Red Cross (PRC), worked as a counsellor 
at a summer camp for poor children. That 
evening he was walking along the beach 
with Elżbieta Marcinkowska. They were 
talking about shoes. Some of the children 
arrived wearing their only pair of shoes. 
Worn and old. That could not possibly sur-
vive till the end of summer; while they were 
expected to endure even winter. 

“How about publishing a calendar with 
famous men? We could buy shoes with prof-
its from sales,” said Patryk. “After all, there 
hasn’t been such a calendar in shops so far. 
People would pose for free, and we could 
sell the calendars and buy shoes.”

“That’s a good idea,” praised Elżbieta.
“Every initiative needs a good name. Will 

you help?”
She did not sleep at all that night, but 

in the morning she had a few ideas. They 
chose: “Stop Bare Feet”. 

When they returned to Bydgoszcz, 
Patryk started sending e-mails to celebri-
ties. One of those messages was ad-
dressed to Olivier Janiak.

“It turned out that Patryk had a plan. He 
wrote that he knew those children. And that 
sometimes two kids share one pair of shoes. 
And when one goes to school, the other 
stays at home. Barefooted,” Olivier recalls. 
“I learnt that in my country there were 
people who couldn’t afford shoes. In Warsaw 
one can rarely see that, as here everyone 
has an opportunity to earn their daily 
bread. I read that there were people who did 
not manage to benefit from freedom and 
democracy, and it was not their fault; they 
simply lacked resourcefulness. So those 
who are resourceful or were just luckier 
should offer their help.”

Olivier made a call to Bydgoszcz.
“Who will pose for that calendar?” 
“Krzysztof Kolberger agreed,” Patryk 

answered. “He is my uncle.”
“Great. Who else?”
“The plumber.” 
“What plumber?”
“You know, that Polish plumber from the 

commercial.” 
“What? You want to juxtapose the Polish 

acting icon, the best character and voice in 
this country and – no offence – a plumber? 
This will not work. Who else have you got?”

“Well, I thought about you, Paweł 
Małaszyński and Mateusz Damięcki…”

“And who would take the photos? Who 
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make-up and hairstyle? What is the idea for 
stylization? For the whole event?”

Patryk knew little about a professional 
photo shoot. And Olivier understood that 
what was needed at that moment was not 
a face for the photo, but knowledge. And he 
knew at least where to start.

First, they found a photographer. Tomasz 
Lewandowski photographed fashion. Olivier 
knew him back from Wroclaw. Tomasz 
agreed when he realized whom he could 
include in his portfolio. Who wouldn’t agree? 

But apart from Krzysztof Kolberger, the 
models-to-be did not know anything yet. 

A few days later, Olivier bumped into Piotr 
Adamczyk at the Congress Hall.

“He was accompanied by a beautiful 
young actress. And actually I was talking 
mostly to her. I said that there was a chari-
table initiative about shoes for children, 
and that everyone takes part for free. And 
probably due to the presence of that lady, 
Piotr agreed.”

Paweł Małaszyński was supposed to 
attend “Viva Najpiękniejsi” (eng. “Viva The 
Most Beautiful People”) gala. It was com-
mon knowledge that he did not like journal-
ists, and for that reason Olivier was simply 
afraid to approach him.

“Some journalists have messed up my 
life with their lies, so I created a character of 
a rude actor, who does not give interviews,” 
Paweł Małaszyński smiles. “I was honest, 
gullible and young, and they took advantage 
of that; and that’s why I preferred to avoid 
people pursuing cheap sensation.”

“You know,” Olivier started, “we are start-
ing a charitable initiative for children. We 

would like to ask for your help…”
“For children?” Paweł raised his eyes. 

“Whenever you want.”
And then Olivier started to believe this 

would succeed.
Piotr Tyborowicz managed to obtain TVN’s 

permission for free spots advertising the 
initiative. Thanks to that, ProfiLab printed 
enlarged photos for the vernissage. Olivier 
announced the event in his show “Co za 
tydzień” (eng. “What a Week”). And Ewelina 
Flinta agreed to perform for the charitable 
purpose. EMPiK committed itself to the calen-
dar distribution and gave up its commission. 
But there was no money for printing. The cost 
of printing 5,000 calendars amounted to PLN 
75,000. While they managed to obtain 15,000 
from the sponsors.

“We had to take a risk” says Patryk. 
“I pledged my kiosk. My parents weren’t too 
happy about that. But it was not enough, 
so I pledged my aunt’s garage as well. She 
understood. Olivier risked an equal amount 
of money. We sat down with Karolina and 
Olivier in some restaurant. Karolina was 
comforting me, saying that we will not lose 
all the money, that something will get sold. 
And if not, she will go door-to-door with 
me. Or we will go to the stadium and sell the 
calendars there. In the end, she said that it 
was just a garage, not a flat, and I thought 
that only a miracle could save us.”

The entire edition was sold in four days. 
They earned PLN 270,000, and repaid their 
debt at the printing house. And PRC in 
Bydgoszcz received the largest donation in 
its history. They negotiated a huge discount 
with the shoe manufacturer. And then they 
went to present those shoes to the children.

This is how it all started.
Today, “Kalendarz Dżentelmeni” is one of 

the most highly esteemed charitable initia-
tives in Poland. It is worth noting that this 
project is also one of the most important 
artistic events. Every year, great interest 
is kindled not only by the photos, but also 
by music, as “Kalendarz” is also about CDs 
with fascinating, always original music, 
and about the YouTube channel, video clips, 
books and events. 

“It is not a coincidence that the ju-
bilee edition is entitled ‘Wszystko co 
najważniejsze w życiu’ (eng. ‘Everything 
that is the most important in life’),” says 
Olivier Janiak. “The calendar is a story of 
intimate moments in the lives of Gentlemen 
and Ladies, and of people and places they 
love. It shows the chemistry that creates 
interpersonal relations.”

The calendar is special, also in terms of 
editing, and absolutely extraordinary (thanks 
to smart binding it is possible to arrange the 
calendar according to one’s own inventive-
ness). On its pages, you will find actors, 
journalists, musicians, sportsmen who have 
one thing in common – they are simply 
exceptional, good people. If they weren’t, they 
wouldn’t take any effort to help others.

And once again it was an artistic experi-
ment. Because Robert Wolański took all the 
pictures with smartphone SONY Xperia Z5, 
which seems highly implausible.

We are looking at the photo of Magda 
Mołek and we cannot believe our eyes. 
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Po trzech latach Kazik Staszewski wraca do 
programu podkarpackiego festiwalu, tym razem 
jako bohater przeglądu monograficznego „3x...” P

rzeglądy monograficzne polskich artystów to już stały 
punkt Cieszanów Rock Festiwal. Tradycję koncertów 
z serii „3x...” zapoczątkował Muniek Staszczyk, który 
na cieszanowskiej scenie wystąpił z zespołami T.Love 
Alternative, Szwagierkolaska oraz Shamboo+Muniek. 

W 2015 roku, w trzech odsłonach muzycznych zaprezentował się 
Pablopavo. Laureat „Paszportu Polityki” zagrał z formacjami Va-
vamuffin, Pablopavo i Ludziki oraz Zjednoczenie Sound System.

„3xKAZIK”  
NA CIESZANÓW  
ROCK FESTIWAL 2016

 K ATARZ YNA Z AREMBA – MENTALPORN
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– Coraz wyraźniej krystalizuje się 
wizja festiwalu, która towarzyszy nam 
od kilku lat. Cieszanów Rock Festiwal 
staje się sierpniowym centrum polskiej 
muzyki. Tutaj odbywają się wyjątkowe 
koncerty retrospektywne takie jak spe-
cjalne, jednopłytowe występy Pidżamy 
Porno, Dezertera, Comy, przeglądy 

monograficzne, premierowe wykonania 
materiałów z nowych płyt czy zdjęcia 
do teledysków i rejestracje DVD czoło-
wych polskich zespołów rockowych. 
Siódma edycja CRF należy do Kazika 
Staszewskiego, artysty, którego polskiej 
publiczności przedstawiać nie trze-
ba. Przymiarki do tego wyjątkowego 
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przedsięwzięcia trwały bardzo długo. 
Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Kazik 
zawładnie naszą sceną w 2016 roku – 
zapowiada Artur Tylmanowski, kurator 
programowy festiwalu. 

Podczas trzech dni festiwalu (19 – 21 
sierpnia) Kazik Staszewski zaprezentuje 
swoje najlepsze projekty. Poza sztanda-
rowym Kultem w Cieszanowie wystąpi 
KNŻ oraz formacja Kazik&Kwartet 
ProForma. Każdy z koncertów będzie 
wyjątkowy: Kult zagra jednorazowo 
w całości dwie płyty „Tata Kazika” i „Tata 
2”, KNŻ zagra jedyny w 2016 roku koncert, 

TUTA J ODBY WA JĄ SIĘ 
W YJĄTKOWE KONCERTY 
RETROSPEKTY WNE TAKIE JAK 
SPEC JALNE, JEDNOPŁYTOWE 
W YSTĘPY PIDŻAMY PORNO, 
DEZERTERA, COMY, PRZEGLĄDY 
MONOGRAFICZNE, PREMIEROWE 
W YKONANIA MATERIAŁÓW 
Z NOW YCH PŁYT CZY ZDJĘCIA 
DO TELEDYSKÓW I RE JESTRAC JE 
DVD CZOŁOW YCH POLSKICH 
ZESPOŁÓW ROCKOW YCH. 
SIÓDMA EDYC JA CRF NALEŻY 
DO KAZIKA STASZEWSKIEGO, 
ARTYSTY, KTÓREGO POLSKIE J 
PUBLICZNOŚCI PRZEDSTAWIAĆ 
NIE TRZEBA. 
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a zespół Kazik&Kwartet ProForma 
zaprezentuje swój bieżący materiał. 
Miłośników różnorodnych wcieleń Sta-
szewskiego czeka więc nie lada gratka. 
Radości z monograficznego przeglądu 
swojej twórczości i powrotu do Ciesza-
nowa nie kryje również główny bohater 
wydarzenia – Grałem pod rząd o wiele 
więcej koncertów, niemniej po raz pierw-
szy z trzema różnymi składami wystąpię 
na jednym festiwalu. Będzie to również 
fajna, koleżeńska przygoda, bowiem 
przez 3 dni zobaczę się ze wszystkimi 
moimi obecnymi kompanami muzyczny-
mi – mówi Kazik Staszewski. 

Cieszanów Rock Festiwal 2016 odbę-
dzie się w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 
roku. Szczegóły festiwalu: www.ciesza-
nowrockfestiwal.pl, www.facebook.com/
cieszanowrockfestival

Otwarta sprzedaż karnetów i biletów 
odbywa się wyłącznie przez stronę  
www.eventim.pl. Cena karnetu  
wynosi 90 zł. 
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“3xKAZIK” AT CIESZANÓW 
ROCK FESTIVAL 2016 
After three years, Kazik Staszewski 
will once again perform at the musical 
festival of Podkarpackie region, this 
time he will be the main character of 
the monographic review “3x…”

Monographic reviews of Polish art-
ists became a permanent feature of 
Cieszanów Rock Festival. The tradition of 
“3x…” concerts was established by Muniek 
Staszczyk, who performed on the stage 

in Cieszanów together with the bands: 
T.Love Alternative, Szwagierkolaska and 
Shamboo+Muniek. In 2015, it was the band 
Pablopavo which presented its three dif-
ferent musical images. The winner of Poli-
tyka’s Passport Award performed together 
with Vavamuffin, Pablopavo i Ludziki and 
Zjednoczenie Sound System.

“The vision of the festival, which we have 
been developing for a few years, is taking 
a clearer form. In August, Cieszanów Rock 
Festival becomes the centre of Polish music. 
Here, the audience can witness unique 
retrospective concerts such as special, one-
album shows of Pidżama Porno, Dezerter 
and Coma, as well as monographic reviews, 
premiere performances of songs from new 
albums, video clip shooting or video-record-
ing of the most popular Polish rock bands. 
The seventh edition of Cieszanów Rock 
Festival is dedicated to Kazik Staszewski, an 
artist who is well known to the Polish audi-

ence. Preparations for this special event took 
a long while. “We are glad that it is Kazik who 
will rule our stage in 2016,” says Artur Tyl-
manowski, the festival programme curator. 

During three days of the festival  
(19–21 August), Kazik Staszewski will 
present his best projects. Apart from the 
flagship band Kult, the audience will also 
see KNŻ and the formation Kazik&Kwartet 
ProForma. Each concert is going to be spe-
cial: Kult will perform the whole two albums 
“Tata Kazika” and “Tata 2” during one con-
cert, KNŻ will give its only performance in 
2016, and Kazik&Kwartet ProForma will pre-
sent its recent material. This will be a very 
special treat to all enthusiasts of different 
musical images of Kazik Staszewski. The 
main hero of the event also does not hide 
the fact that he is happy about the mono-
graphic review of his musical output and 
the return to Cieszanów “I have played in 
many more concerts in a row, but this is the 
first time I will perform with three different 
bands during one festival. This will also be 
a nice adventure with my friends as during 
those three days I will meet all my present 
musical colleagues,” says Kazik Staszewski. 

Cieszanów Rock Festival 2016 will take 
place on 18–21 August 2016. For more infor-
mation on the festival visit:  
www.cieszanowrockfestiwal.pl,  
www.facebook.com/cieszanowrockfestival.

Tickets and passes are sold solely at the 
website: www.eventim.pl. The price  
of a pass is PLN 90.  
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„ŻONA POLICJANTA”  
reż. Philip Groening

   ENGLISH

“THE POLICE OFFICER’S WIFE” 
directed by Philip Groening

Antoni was born, so now I watch movies 
at home, since it would not be appropriate 
to leave my Wife at home with a newborn, 
saying: “Excuse me, I need to go to the 
cinema.” But watching at home does not 
mean watching family movies; whenever 
I look through the DVDs in my inventory, 
I find something intriguing from the an-
nual series of New Horizons Film Festival. 
This time, I took the dusted foil off “The 
Police Officer’s Wife” by Philip Gröning – 
an item that I have been saving for a rainy 
day, which in this case was a period of 
three hours, which maybe did not prove 
rainy, but certainly gloomy. The German 
director became famous a decade ago, 
when he directed “Into Great Silence” – 
a contemplative movie about the lives of 
monks of the Grande Chartreuse. Now 
he used the poetics of cinema words to 
present a study of a conflictual marriage. 
He shows the symptoms of the borderline 
personality disorder and, in short, acts 
as if he hated his wife for loving her. She 
does not have the strength to leave, and 
it seems that she has nowhere to go, so 
she lets him maltreat her and succumbs 
to depression. Somewhere in between 
them, there is a child, to whom the 
father explains that the bruises visible 
on the mother’s body are a result of her 
unhealthily sensitive skin. Sometimes, 
the girl goes to sleep under a duvet next 
to her mammy, who is sleeping (meaning 
she has been beaten to unconscious-
ness) on the floor. Yes, this movie is really 
intense, but at the same time psychologi-
cally accurate and successful as regards 
the formal counterpoint – the actual 
violence takes place out of shot, in few 
outbursts, which are brutally implanted 
in the slow rhythm of the narration and 
demolish the sequences of still, beauti-
fully composed frames. The author has 
mercilessly prolonged the projection 
time, the successive sequences, and 
sometimes even single shots, dividing 
them into chapters, whose beginnings 
and endings are announced by subtitles 
on a black background. At home, you can 
divide the whole movie into parts in order 
to catch breath with impunity, but it is 
worth to face this powerful, inconvenient, 
splendidly unpleasant intervention poem, 
which the fans of infernal movies con-
sider to be a masterpiece, and which was 
awarded by the jury of the Venice Film 
Festival with a Special Prize in 2013. 

ŹRÓDŁO: MAT. PR A SOWE

WOJCIECH KUCZOK

A
ntoni mi się urodził, to już w domu filmy oglądam, bo 
nie wypada Żony zostawiać z noworodkiem tłu-
macząc: „Wybacz, muszę do kina”. Ale domowe, nie 
znaczy familijnie; ilekroć robię remanent w płytotece, 
wyciąga mi się coś frapującego z rokrocznie wyda-

wanych boksów festiwalu Nowe Horyzonty. Tym razem zdarłem 
zakurzoną folię z „Żony policjanta” Philipa Groeninga – rzeczy 
odłożonej na czarną godzinę, która wydłużyła się w tym wypadku 
do godzin trzech, a jakże, czarnych nieprzejrzyście. Niemiecki 
reżyser zasłynął przed dekadą „Wielką ciszą”, kontemplacyjnym 
dokumentem o życiu mnichów w Grande Chartreuse; teraz wy-
korzystał poetykę slow cinema do studium kolizyjnego małżeń-
stwa. On zdradza cechy zaburzenia osobowości typu borderline 
i zachowuje się, mówiąc w skrócie, jakby nienawidził żony za to, że 
ją kocha. Ona nie ma sił żeby odejść, zdaje się też, że nie ma dokąd, 
pozwala więc sobą poniewierać i pogrąża się w depresji. Między 
nimi miota się dziecko, któremu tata tłumaczy, że sińce na ciele 
matki wynikają z jej chorobliwie wrażliwej skóry. Czasem  dziew-
czynce zdarza się kłaść z kołderką na podłodze obok śpiącej (czyli 
pobitej do nieprzytomności) mamusi. Tak, to jest film niezwykle 
dotkliwy, ale i psychologicznie celny, zarazem wygrany na formal-
nym kontrapunkcie – prawdziwa przemoc właściwie rozgrywa się 
tu poza kadrem, w nielicznych wybuchach, które brutalnie wbijają 
się w powolny rytm narracji i demolują ciągi nieruchomych, pięknie 
skomponowanych kadrów. Autor wydłużył niemiłosiernie czas 
projekcji, kolejne sekwencje, a czasem wręcz pojedyncze ujęcia 
dzieląc na rozdziały, których początki i końce są obwieszczane 
napisami na czarnym tle. W warunkach domowych można więc 
bezkarnie podzielić sobie cały film dla złapania oddechu, ale warto 
się zmierzyć z tym mocnym, niewygodnym, wspaniale nieprzy-
jemnym poematem interwencyjnym, przez miłośników piekielnego 
kina uważanym za arcydzieło, przez jury Festiwalu Filmowego 
w Wenecji uhonorowanym Nagrodą Specjalną w 2013 roku. 





Na początku było marzenie żeby jak ptak móc unosić 
się w powietrzu. Potem pióra, papier, drewno, wosk. 
I niezliczona ilość projektów. Prawa fizyki ciężko było 
oszukać, ale pragnienie oderwania się od ziemi było 
silniejsze niż strach przed kolejną porażką. Dziś nie jest 
tajemnicą, że aby latać potrzebne są skrzydła. Mało kto 
jednak wie, że niezbędnym jest również czas.

KRÓTKA HISTORIA  
O LATANIU

się znana na cały świat fabryka zegar-
ków. Jej produkty nosili zarówno zwykli 
obywatele, jak również sam Jurij Gagarin 
podczas historycznego lotu w kosmos. 
Grupą, która na zegarki miała największe 
zapotrzebowanie, było jednak wojsko 
oraz powietrzne siły zbrojne. Bo pilot 
bez zegarka nigdy nie startował. Dlatego 
nazwa Aviator narodziła się z awiacji. 
Od 2010 roku produkcja przeniosła się 
do Szwajcarii, gdzie powstają najlepsze 
zegarki na świecie. Aby zasłużyć na 
miano „Swiss Made” trzeba spełniać trzy 
podstawowe kryteria: siedziba firmy musi 
być zarejestrowana w Szwajcarii, zegarek 
również musi być montowany w Szwajcarii, 
a 50% komponentów musi być szwajcar-
skiej produkcji. Marka Aviator spełnia te 
kryteria w 100%. Nie dziwi zatem fakt, że 
piloci na całym świecie korzystają z nich 
do dnia dzisiejszego. 

Za marką stoi nie tylko długa histo-
ria. Zegarek przeznaczony dla pilota 
powinien spełniać szereg wymagań. 
Skala musi być niezwykle dokładna, 

P
ierwotnie miejscem zegarka nie był ludzki nadgarstek, 
ale kieszeń. Sposób jego noszenia zmienił się wraz 
z rozwojem lotnictwa, w którym zegarki od początku 
pełniły niesłychanie ważną funkcję. Żaden pilot nie 
wzbijał się w powietrze bez czasomierza na pokładzie. 

To właśnie za pomocą upływających minut był on w stanie obli-
czyć ilość przebytych kilometrów oraz zużycie paliwa. Ta rola wy-
muszała aby zegarek wciąż był w zasięgu wzroku. Dlatego piloci 
montowali je na przedramieniu lub udzie. Od tamtej pory zegarki 
wyszły z ukrycia i na dobre zagościły na nadgarstku ludzkości.

Aviator to marka mająca swoje korzenie w Rosji. Wszystko 
zaczęło się w Związku Radzieckim, bo właśnie tam znajdowała 
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a wskazówka długa. Na tyle, aby pilot 
pod każdym kątem mógł bezbłędnie 
odczytać właściwy czas. Pomyłka o jedną 
minutę w niektórych sytuacjach może 
mieć poważne konsekwencje. Niezależ-
nie od tego, czy trafi do pilota samolotu 
Boeing 747 czy też myśliwca F16, musi 
być również bardzo wytrzymały. Zadbać 
o to mają testy, jakim podlega każdy 
nowy model marki zanim trafi na rynek. 
Wszelkie słabości ma wyeliminować lot 
na nadgarstkach pilotów rosyjskiej grupy 
akrobacyjnej Strizhi. Sześć myśliwców 
MiG-29, sześciu najlepszych pilotów oraz 
przeciążenia, jakie ciężko sobie wyobra-
zić. To właśnie żywioł zegarków Aviator.

Każda kolekcja została nazwana na 
cześć tych samolotów, które najmocniej 
zapisały się w historii lotnictwa. Różnią się 
one kolorystyką oraz użytymi materiałami, 
ale jedno je łączy: każdy z nich ma serce. 
A jest nim samonakręcający się mechanizm. 
Można go podziwiać przez przezroczysty 
dekiel znajdujący się w niektórych mode-
lach np. w postaci samolotowego śmigła. 
Producent wszystkie modele zadedykował 
mężczyznom. Rzeczywistość oraz historia 
są bezwzględne: to właśnie panowie zasia-
dają za sterami najczęściej. Widać testoste-
ron karmi się mocnymi wrażeniami. 

GUST / TASTE 

Z A MARK Ą STOI NIE T YL-
KO DŁUGA HISTORIA. 
ZEGAREK PRZEZNACZONY 
DL A PILOTA POWINIEN 
SPEŁNIAĆ SZEREG W Y-
MAGAŃ. SK AL A MUSI BYĆ 
NIEZ W YKLE DOKŁ ADNA, 
A WSK A ZÓWK A DŁUGA. 
NA T YLE, ABY PILOT POD 
K A ŻDYM K ĄTEM MÓGŁ 
BEZBŁĘDNIE ODCZ Y TAĆ 
WŁ A ŚCIW Y CZ A S.



46 GUST / TASTE

were no longer hidden and settled on the 
wrists of the humanity for good.

Aviator is a brand which has roots in 
Russia. Everything started in the Soviet 
Union as that was the place where a glob-
ally known watch factory was located. Its 
products were worn by ordinary citizens 
but also by the famous Yuri Gagarin during 
the historic space flight. But the biggest 
demand for watches was observed among 
another group – the army and air military 
forces. Because I pilot never took off without 
a watch. And so the name Aviator stems 
from aviation. Since 2010, the production 
takes place in Switzerland, where the best 
watches in the world are made. In order 
to deserve the designation “Swiss made” 
three main criteria need to be fulfilled: the 
seat of the company has to be registered in 
Switzerland, the watch must be assembled 
in Switzerland, and 50% of the components 
need to be produced in Switzerland. The 
brand Aviator satisfies those criteria in 
100%. So it comes as no surprise that the pi-
lots all over the world still use these watches.

There is something more than history 
to this brand. The watch for a pilot needs 
to fulfil a number of conditions. The scale 
needs to be very precise, and the hand 
long, so as to enable the pilot to tell the 
time correctly regardless of the angle. In 
some cases, a mistake of one minute can 
lead to serious consequences. Regardless 
whether it will belong to a pilot of Boeing 
747 or F-16 Fighting Falcon, the watch 
also needs to be extremely durable. This 
is guaranteed by the attestations that 
each new model by that brand needs to 
undergo before coming on the market. All 
weak points are to be eliminated thanks to 
a flight on the wrists of pilots from the Rus-
sian aerobatic performance demonstrator 
team Strizhi. Six MiG-29 fighters, six best 
pilots and unimaginable gravity load. That 
is the element of Aviator watches.

Each collection has been named in the 
honour of aircrafts that have gone down in the 
history of aviation. The colours and materials 
used are different, but there is one common 
feature – each one has a heart. And this heart 
is a self-winding mechanism. One can admire 
it through the transparent cover of some 
models, for instance in the shape of a propeller. 
All models are dedicated to men. The reality 
and history are ruthless, it is men who sit 
behind the rudder in most cases. It seems that 
testosterone is nurtured by adrenalin. 

   ENGLISH

A SHORT STORY  
ABOUT FLYING
In the beginning, there was a dream to be 
able to float in the air just like a bird. Then 
there were feathers, paper, wood and wax. 
And countless projects. The laws of Physics 
were always difficult to deceive, but the de-
sire to detach from the ground was stronger 
than the fear of another failure. Nowadays, 
it is no mystery that one needs wings in 
order to fly. However, few people know that 
also time is needed.

Initially, people did not carry watches on 
their wrists but in their pockets. The way of 
wearing a watch has changed as the result 
of developments in the field of aviation, 
where watches have always played a crucial 
part. No pilot left the ground without a timer 
onboard. It was the minutes passing by that 
enabled them to calculate the kilometres 
they have made and the fuel consumption. 
That function made it crucial for watches to 
be in sight. So the pilots wore them on their 
forearms or thighs. Since then, watches 
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JEDNO SPEŁNIONE 
POSTANOWIENIE 

N
ie lubię się chwalić, ale tym 
razem zrobię wyjątek. 

Ostatnio, po kilku odwoła-
nych spotkaniach, spóźnie-
niach, bałaganie w torebce, 

kolega zapytał mnie: „Kasia, jak to możliwe, 
że jeszcze normalnie funkcjonujesz. Jak to 
możliwe, że jesteś poukładaną i konkretną 
babką, a jednocześnie masz napisane na 
czole „Kobieta Chaos”?” Odpowiedź była 
krótka – dobrze improwizuję. 

Ta improwizacja była nawet czasami 
zabawna, ale spalała fizycznie i psychicz-
nie. Poza tym po pół roku od napisania 
noworocznych postanowień, z sześciu 
punktów skreślonych zostały tylko dwa. 
Wynik marny. Nawet nie połowa. Przełom 
nastąpił cztery miesiące temu.

Zaczęło się od zdania „Ja Kasia mogę 
wszystko”. Niby nic takiego, banalne, 
a jednak. Niektórzy powiedzą nawet 

– tania filozofia. Ale to jedno zdanie po-
łączone z kolejnymi sprawiło, że nagle 
uświadamiasz sobie, że ograniczenia, 
o których mówiłaś, na które narzekałaś, 
leżą tylko i wyłącznie w twojej głowie. 
Wychodzisz z nich, stajesz obok i na 
nowo zaczynasz kreować swoją rze-
czywistość. Nie taką jaką dostajesz, ale 
taką jaką ty rzeczywiście chcesz. 

Dziś piję wino, układam kolejną listę 
z postanowieniami i dziękuję, że mogłam 
spotkać osobę, która dała mi siłę, by zna-
leźć się w gronie noworocznych zwycięz-
ców. Im więcej wina, tym lista dłuższa. 
Kończę na punkcie dziesiątym. Nie będę 
ich teraz wymienić, bo może to być mało 
interesujące, ale o jednym wspomnę. 
Punkt pierwszy i najważniejszy – więcej 
takich ludzi z pozytywną energią wokół 
mnie. A ponieważ zwycięstwo wciąga 
i potrafi zasmakować to mam nadzieję, że 
będę się nim delektować i za rok. 

K ATARZ YNA ZDANOWICZ

MONIK A SZ AŁEK
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ONE KEPT RESOLUTION
I almost joined the circle of 80%  
of people who didn’t make it with their 
New Year’s resolutions. But in 2015, 
 for the first time in many years,  
it was fortunately otherwise!

I don’t like to boast, but I’ll make an 
exception this time.

A friend of mine has recently asked 
me after a few cancelled meetings 
and several instances of late-coming 
(having additionally seen the complete 
mess I have in my bag), “Kasia, how is 
it possible that you are able to function 
normally? How is it possible that you 
are such a well-organized and no-
nonsense person and at the same time 
have ‘Chaos Woman’ written on your 
forehead?” The answer was short and 
simple, “I’m good at improvising.”

That improvisation was even quite 
funny sometimes but destroyed me 
physically and mentally. Besides, half 
a year after I had written down my New 
Year’s resolutions, I had only two points 
left. The remaining four were already 
crossed out. A poor result. Not even 
a half. But the crucial breakthrough 
came four months ago.

It began with the sentence “I, Kasia, 
can do everything.” Looks like noth-
ing serious, and yet... Some would even 
say it’s cheap philosophy. But that one 
sentence, combined with others, makes 
you suddenly realize that the limitations 
you were talking and complaining about 
existed solely in your mind. When you 
free yourself from them and look at them 
with reserve, you start creating your 
reality anew. Not the reality you get but 
the one you really want.

Today, I drink wine, make another list 
of resolutions and express my gratitude 
that I could meet someone who gave me 
strength to find myself in the circle of 
New Year’s winners. The more wine, the 
longer the list. I finish on the tenth point. 
I won’t describe all of them now because 
I guess they’re not that interesting, but 
I’ll mention one of them. The first and 
the most important point: more such 
people with positive energy around me. 
And because you can develop a taste 
for winning, I hope I will relish in it in 
a year’s time too. 
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Brakowało jeszcze chwili, a o mały włos 
dołączyłabym do grona 80% ludzi, którzy 
postanowienia noworoczne zakończyli na 
minusie. W tym roku, pierwszy raz od wielu 
lat, jest na szczęście odwrotnie!
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Bezpowrotnie minęły czasy, w których na luksusowej 
mapie świata brakowało miejsca dla Polski. Pierre Cardin, 
Hugo Boss – to, co kiedyś było kojarzone wyłącznie 
z wielkim światem mody, dziś jest dostępne w naszym kraju 
na wyciągnięcie ręki. Można się o tym przekonać będąc 
wyciągnąć będąc na południu kraju, a dokładnie w Opolu.

OCZY NA WYBIEGU

M
ówi się, że kropla drąży 
skałę. Pan Siejka swoją 
drąży dokładnie od 1987 
roku, bo właśnie wtedy 
otworzył pierwszy salon 

optyczny na terenie Opola. Ale drążyć nie 
przestawał. W efekcie tego dziś posiada 
dwa salony na terenie Opola oraz jeden 
w Pile. Wszystkie prowadzi wspólnie 
z żoną i córką. Jednak jak sam jednak 
przyznaje, zamiłowaniem do optyki 
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zaraził więcej osób w swoim gronie, bo aż 
kilkunastu członków jego rodziny zdecy-
dowało się dołączyć do branży optycznej.

Trzy punkty to już dorobek będący po-
wodem do dumy, ale właściciele zastrze-
gają, że ich celem nie jest budowanie du-
żej, komercyjnej sieci. Każdy z salonów 
jest odrębną i samodzielną jednostką, od  
której bije rodzinne ciepło oraz tradycja. 
Elementów wspólnych jest jednak więcej: 
to bogata oferta oraz najwyższa jakość 
obsługi. Klienci mogą zatem wybierać 
w wyszukanych wzorach oraz kolorach 
oprawek takich światowych producentów 
jak Boss Orange, Dior, Tommy Hilfiger, 
Chloe, Valentino czy  Carrera. Jedną 
z najbardziej cenionych przez klientów 
pozostaje również marka Stepper. Każdy 
sukces ma wielu ojców i w przypadku 
tej marki nie było inaczej. Okazały się 
nimi bardzo dobre materiały, naprawdę 
solidne wykonanie oraz atrakcyjna cena. 
Dzięki użyciu tytanu i nowoczesnego 
poliamidu nie ulegają korozji, są bardzo 
lekkie i antyalergiczne. Jak zdradził 
nam pan Siejka, ilość zamówień na 
ten produkt bywa po prostu zawrotna. 
Innymi słowy dla każdego coś dobre-
go, a dogodzić nie jest łatwo, bo ludzie 
odwiedzający salony stanowią bardzo 
zróżnicowaną mieszankę. W poszuki-
waniu wymarzonego modelu trafiają 
tutaj starsze, dystyngowane panie, jak 
również ludzie biznesu i młodzież. Do-
radztwo w wyborze nie jest więc łatwym 
zadaniem. Oprócz bogactwa asortymen-
tu równie ważnym elementem pozostaje 
wiedza oraz doświadczenie. W przypad-
ku tej firmy są one równie imponujące, co 
wybór samych produktów, bo za każdym 
z członków rodziny stoi wykształce-
nie optometryczne oraz lata praktyki 
w zawodzie. Warto zatem udać się w się 
w progi salonów ana Siejki, bo właśnie 
tutaj znajdziemy rozwiązanie wszystkich 
problemów związanych z oczami. 

Trzeba jednak pamiętać, że tego typu 
rozmowy do łatwych nie należą. Niezbęd-
ne są empatia oraz wyczucie ponieważ 
nie wszyscy lubią otwarcie rozmawiać 
o swoich dolegliwościach. W poszukiwa-
niu odpowiedzi na nasze pytania pomocą 
posłużą nie tylko założyciele firmy, ale 
również profesjonalny personel. Pan 
Siejka bardzo starannie dobiera sobie 
ludzi, którzy na co dzień budują jego 
markę. Wszyscy obecni na pokładzie 
muszą być najlepszymi z najlepszych. Jak 
twierdzi, dobrze wykształceni pracow-
nicy to najcenniejszy kapitał każdego 
przedsiębiorstwa. Co więcej, nie są to 
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jedynie deklaracje bez pokrycia. 
Za słowami idą również czyny: 
zespół regularnie jest wysyłany 
na szkolenia oraz kursy mające 
na celu podnoszenie kwalifikacji. 
Ale w końcu obecność na rynku 
licząca 28 lat zobowiązuje. 

Tym, co zdecydowanie 
wyróżnia firmę na tle innych 
zakładów optycznych pozostaje 
własna przychodnia okulistyczna 
w Opolu będąca częścią jedne-
go z salonów. To właśnie tutaj 
wykonywane są kompleksowe ba-
dania aby przekonać się, w jakiej 
kondycji pozostaje nasz wzrok. 
Modne oprawki światowych pro-
ducentów stanowią tylko część 
przygody z okularami, konieczne 
jest również postawienie właściwej diagnozy, a co za tym idzie, 
precyzyjny dobór szkieł. Te przeznaczone do prowadzenia 
samochodu będą diametralnie różnić się od szkieł przezna-
czonych do czytania. Na szczęście w salonach pana Siejki nie 
musimy zaprzątać tym sobie głowy. Indywidualne podejście 
oraz profesjonalizm w każdym calu to gwarancja zadowolenia 
każdego klienta.

Na pytanie co jest najmilsze w tej pracy, pan Siejka od-
powiada, że niezmiennie pozostaje nią radość z pomagania 
innym. Owocem takiego podejścia jest szerokie grono powra-
cających klientów, m.in. Michał Bajor. Polski aktor i piosenkarz 
przez cały okres swojej kariery przemierzył wiele szerokości 
geograficznych, odwiedził wiele miast, ale w temacie swojego 
wzroku pozostaje patriotą. Mimo że sidła niejednokrotnie 
zastawiały na niego światowe salony optyczne, on wciąż kon-
sekwentnie powierza kwestie swojego wzroku salonom pana 
Siejki. Czy można chcieć lepszej rekomendacji? 

DZIĘKI STARANIOM CAŁEGO 
ZESPOŁU KAŻDY Z KLIENTÓW 
OTRZYMUJE PRODUKT 
ODPOWIEDNIO DOBRANY DO 
POTRZEB I KOMFORTOW Y, 
W KAŻDYM TEGO SŁOWA 
ZNACZENIU. – DO NASZYCH 
ZAKŁ ADÓW ZGŁ ASZA JĄ 
SIĘ ZARÓWNO MŁODZI, JAK 
RÓWNIEŻ CI NIECO STARSI. ALE 
NIEZALEŻNIE OD WIEKU KAŻDY, 
OPRÓCZ POMOCY, W OFERCIE 
FIRMY ZNA JDZIE COŚ DL A SIEBIE.
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EYES ON THE CATWALK
The times when there was no place for Poland on the luxury 
map of the world are long gone. Pierre Cardin, Hugo Boss 
– what was once associated solely with the great world of 
fashion is today easily available in our country. You can see 
that yourself in the south of the country, in the city of Opole.

They say drops of water wear away the stone. Mr Siejka has been 
wearing away his stone precisely since 1987, which is when he 
opened his first optical store in Opole. But he did not rest on his 
laurels. As a result, today he owns two stores in Opole and one in 
Piła. He runs them all together with his wife and his daughter. But 
as he admits himself, he imbued more people in his environment 
with his passion for optics as more than ten members of his family 
decided to join the optical industry.

Three stores are already a good reason to be proud, but their 
owners explain that their aim is not to build a huge, commercial 
chain. Each of the stores is a separate and individual unit filled 
with family atmosphere and based on tradition. But there are more 
elements they have in common: a wide offer and top-quality ser-
vice. Their clients can thus choose between sophisticated models 
and colours of frames produced by such world-famous brands as 
Boss Orange, Dior, Tommy Hilfiger, Chloe, Valentino or Carrera. 
Other brands highly valued by clients include for example Stepper. 
Success has many fathers, and it was the same in the case of this 
brand. It based its own success on very good materials, truly high 
standards of workmanship and attractive prices. Thanks to the 
use of titanium and modern polyamide, its products do not suffer 
from corrosion and are light and antiallergic. As Mr Siejka told us, 
the number of orders for those products is sometimes absolutely 
staggering. In other words, each customer will find something for 
themselves, even though it is quite difficult to satisfy everyone 
because people who come to the stores form quite a diversified 
group. They include both older, distinguished ladies and people 

of business or teenagers in search of their 
perfect models. So it is quite a difficult 
task to advise clients on their choices. 
Apart from the huge diversity of products, 
knowledge and experience are important 
too. In the case of that company, they are 
as impressive as the selection of products 
themselves because there are optometric 
education and years of experience in the 
profession behind each member of the 
family. So it is worth visiting Mr Siejka’s 
stores as its employees offer solutions to all 
problems with eyes and sight.

But it has to be remembered that such 
conversations are not the easiest ones. 
Empathy and intuition are a must since 
not everyone likes to openly talk about 
their conditions. In search of the answers 
to your questions, you can count on 
both the owners of the company and its 
professional staff. Mr Siejka carefully 
selects people who are to build his brand 
on a daily basis. All those on board have 
to be best of the best. He highlights that 
well-educated employees are the most 
precious capital of each company. And 
his declarations are not just empty words. 
They are followed by actions: the team is 
regularly sent for training activities and 
courses supposed to improve their skills. 
After all, 28 years on the market oblige.

What definitely distinguishes the com-
pany from other optical stores is their own 
eye clinic in Opole, which is a part of one 
of their stores. It is here that they perform 
comprehensive examinations to check the 
condition of their clients’ eyes. Fashionable 
frames by world-famous producers are 
only a part of one’s adventure with glasses. 
Correct diagnosis and, as a result, careful 
selection of glasses are necessary too. 
Driving glasses are completely different 
than reading ones. Fortunately, you do 
not have to worry about that in Mr Siejka’s 
stores. Individual approach to everyone 
and professionalism in every respect are 
a guarantee of each client’s satisfaction.

When asked what is the most pleasant 
thing about his job, Mr Siejka says that it has 
always been the pleasure he derives from 
helping others. As a result, the company en-
joys a circle of regular customers, including 
for instance Michał Bajor. The Polish actor 
and singer has travelled the length and 
breadth of many countries and cities during 
his whole career but remains a patriot as 
regards his sight. Even though international 
optical stores laid snares for him many 
times, he has always entrusted Mr Siejka’s 
stores with the condition of his eyes. Could 
there be a better recommendation? 

52 GUST / TASTE





wyjątkowym. Gdzie tkwią różnice? Prak-
tycznie wszędzie. Ich listę otwiera proces 
produkcji. Każdy egzemplarz Mondeo 
Vignale powstaje na specjalnie wydzie-
lonej linii produkcyjnej gdzie podlega 
szczegółowej kontroli. Pod lupę trafia aż 
100 punktów samochodu, który ma być jak 
garnitury Jamesa Bonda – nieskazitelny. 

Patrząc z boku trudno się nie zgodzić, 
że takich kształtów nie powstydziliby 
się nawet mieszkańcy Olimpu. Sylwet-
ka samochodu, mimo iż jest potężna, 
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FORD MONDEO VIGNALE  
DAJ SIĘ UWIEŚĆ

Jest ładny. Tak bardzo, że sam Michał Anioł chyliłby czoła. 
Tak komfortowy, że można odnieść wrażenie jakby unosił 
się w powietrzu. Jego przyjście na świat wzbudziło falę 
emocji, bo posiadanie samochodu zostało przeniesione 
w zupełnie inny wymiar.

prezentuje się wyśmienicie. To, co odróżnia 
Mondeo Vignale od jego klasycznego 
brata to chromowane elementy nadwozia 
oraz 18-calowe felgi ze stopów lekkich. Dla 
nieco bardziej wymagających klien-
tów producent przygotował prawdziwy 
przysmak dla oczu w postaci 19-calowych 
chromowanych obręczy zarezerwowanych 
tylko i wyłącznie dla wersji Vignale. Dopeł-
nieniem wizerunku są cztery wyselekcjo-
nowane kolory lakieru. Najlepsze kryje się 
jednak wewnątrz samochodu. 

Kabina pasażerska oferuje ogromną 
przestrzeń. Niezależnie czy zajmiemy 
miejsce na przednich fotelach, czy na tyl-
nej kanapie, nikt nie będzie miał powodów 
do narzekań. Siedziska zostały pokryte 
ręcznie obszywaną skórą najwyższego 
gatunku, którą dodatkowo zdobi hek-
sagonalny wzór zaprojektowany przez 
zespół Mondeo Vignale specjalnie dla tej 
ekskluzywnej linii Mondeo. Oprócz ład-
nego wyglądu każdy z tych foteli skrywa 
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Ford Mondeo Vignale to coś więcej, 
niż tylko samochód. To przygoda, 
która zaczyna się już w dniu podję-
cia decyzji o wizycie w salonie.

Nazwa więzła się od nazwiska włoskie-
go projektanta. Z jego talentu czerpały 
takie legendy motoryzacji jak Ferrari, 
Triumph, Maserati czy DeTomaso. Ale to 
właśnie Ford w 1973 roku podjął decyzję 
o zakupie firmy Alfredo Vignale. Dziś 
nazwisko legendy ma podkreślać fakt, że 
oto mamy do czynienia z samochodem 
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jednak moc niespodzianek. Są zatem 
podgrzewane, wentylowane, a zakres ich 
regulacji obejmuje każdy fragment siedzi-
ska i oparcia. To jednak nic w porównaniu 
z funkcją masażu, która spisuje się lepiej, 
niż niejeden zawodowiec w urokliwym spa. 
Fotele przyjemnie pieszczą nasze ciało 
na wysokości oparcia oraz siedziska. Dla 
odczuwania większej przyjemności in-
tensywność masażu posiada dwa stopnie: 
mniej i bardziej intensywny. Efekt? Trzeba 
mieć mocny powód aby wysiąść z tego 
samochodu, inaczej mózg będzie wysyłać 
nam sygnały, że nie warto tego robić. 
Oczywiście lista niespodzianek i udogod-
nień jest znacznie dłuższa i znajdują się na 
niej m.in. podgrzewane tylna kanapa oraz 
kierownica, nawigacja sterowana za pomo-
cą głosu i asystent wysiadania. Wszystkie 
one w dużym stopniu umilają podróżowa-
nie, ale ciąg dalszy tej magii następuje po 
uruchomieniu silnika.

Pod maska został ukryty najmocniejszy, 
wysokoprężny silnik 2.0 TDCI Bi-Turbo 
uzbrojony w podwójną turbosprężarkę 
oraz moc 210 KM. Gama silników jest 
jednak znacznie szersza, bo do wyboru 
pozostają jednostki benzynowe (o mocy 
203 i 240 KM), wysokoprężna (180 KM) oraz 
wersja hybrydowa (187 KM). Zachwyca 
już od pierwszego, chciałoby się powie-
dzieć, mruknięcia. Ale tak powiedzieć nie 
można. Bo mimo że silnik diesla powinien 
zdradzać swoją obecność odgłosem pracy, 
tutaj jest ona wręcz niesłyszalna. Jednost-
ka napędowa zachowuje się cicho niczym 
duch, co nie jest dziełem przypadku. 

Kabina pasażerska Forda Mondeo 
Vignale została starannie wyciszo-
na. Do tego stopnia, że nawet przy 
większych prędkościach silnik, pod 
kątem odgłosu pracy, pozostaje 
nieobecny, a cisza panująca we-
wnątrz podczas podróży jest wręcz 
zniewalająca. Dopełnieniem radości 
płynącej z prowadzenia Mondeo 
Vignale pozostaje automatyczna 
skrzynia biegów PowerShift, która 
wręcz niepostrzeżenie wrzuca 
kolejny bieg wciąż utrzymując 
obroty silnika w niższym zakresie. 
A to owocuje niskim zużyciem 
paliwa. Jak niskim? Uzyskany wynik 
na poziomie 5,8 litra i cieszy, i jest 
ogromnym zaskoczeniem przy tak 
dużej limuzynie. Tak, limuzynie, 
bo Mondeo Vignale chce stanąć 
do wyścigu o klienta z reprezentacją segmentu premium. Z tak 
eleganckim wykończeniem oraz przyjemnym stylem prowadzenia 
ma ku temu spore szanse, zwłaszcza że na tym nie kończą się 

 TRZEBA MIEĆ MOCNY POWÓD ABY 
W YSIĄŚĆ Z TEGO SAMOCHODU, INA-
CZE J MÓZG BĘDZIE W YSYŁAĆ NAM 
SYGNAŁY, ŻE NIE WARTO TEGO ROBIĆ. 
OCZY WIŚCIE LISTA NIESPODZIANEK 
I UDOGODNIEŃ JEST ZNACZNIE DŁUŻ-
SZA I ZNA JDUJĄ SIĘ NA NIE J M.IN. 
PODGRZEWANE TYLNA KANAPA ORAZ 
KIEROWNICA, NAWIGAC JA STEROWA-
NA ZA POMOCĄ GŁOSU I ASYSTENT 
W YSIADANIA. WSZYSTKIE ONE W DU-
ŻYM STOPNIU UMILA JĄ PODRÓŻOWA-
NIE, ALE CIĄG DALSZY TE J MAGII NA-
STĘPUJE PO URUCHOMIENIU SILNIKA.
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jego możliwości, bowiem wraz z jego 
zakupem klient zyskuje cały pakiet usług 
obejmujący dostęp do całodobowej ob-
sługi klienta Vignale OneCall 24/7, usługę 
przeglądów serwisowych z możliwością 
odbioru i zwrotu do klienta (door-to-door), 
samochód zastępczy na czas serwisu oraz 
dodatkową usługę kosmetyki wnętrza. 
Decydując się zatem na zakup Mondeo 
Vignale możesz mieć pewność, że Twoje 
życie stanie się łatwiejsze.  

Samochód można zamówić w sześciu 
reprezentacyjnych salonach FordStore: 
Auto Boss w Chorzowie, Euro Car w Gdyni, 
PGD Partner w Krakowie, Auto Brzezińska 
w Łodzi, BCH Chwaliński w Opolu oraz 
Bemo Motors w Warszawie. W każdym 
z nich czeka dedykowany doradca, który 
zadba o każdy detal. 
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FORD MONDEO VIGNALE.  
SO TEMPTING
It is nice. So nice that Michelangelo 
himself would take his hat off to it. So 
comfortable it seems to be floating in 
the air. Its birth caused a wave of ex-
citement as it made owning a car take 
on a completely different dimension.

The Ford Mondeo Vignale is more than just 
a car. It is an adventure that begins already 
on the day you decide to visit the showroom.

It was named after an Italian designer. 
His talent was a source for such legends 
of the automotive industry like Ferrari, 
Triumph, Maserati or DeTomaso. But it 
is Ford that in 1973 decided to buy the 
company belonging to Alfredo Vignale. 
The name of the legend is today sup-
posed to highlight the fact that you deal 
with a unique car. Where will you find 
the differences? Practically everywhere. 
Their list begins with the manufactur-
ing process. Each Mondeo Vignale car 
is produced at a special production line 
where it is subject to detailed inspection. 
As many as 100 points in the car, which 
is supposed to be flawless like James 
Bond’s suits, are closely examined.

To look at the car from the outside, 
one has to admit that even the heroes 
of Olympus would not be ashamed of 
such shapes. Even though it is enormous, 
the silhouette of the car looks perfectly 
presentable. What distinguishes the 
Mondeo Vignale from its classic brother 
are chromium-plated parts of its body 
and 18-inch wheels made of light alloys. 
To satisfy a bit more demanding clients, 



the manufacturer prepared a true feast for 
the eye: 19-inch chromium-plated wheels 
reserved for the Vignale version only. 
The whole image is crowned with four 
exclusive colours of paint. But the best is 
hidden inside the car.

The passenger cabin offers a vast amount 
of space. Regardless of whether you take 
the front seat or sit in the back, you will 
never have reason to complain. The seats 
are covered with handcrafted, top-quality 
leather, which is additionally decorated 
with a hexagonal pattern designed by the 
Mondeo Vignale team especially for this 
exclusive line of Mondeo. But apart from 
their nice looks, each of the seats hides a lot 
of surprises. They are heated and ventilated, 
and their adjustment range covers each 
part of the base and the back. But it is still 
nothing compared to the massage function, 
which performs better than many a profes-
sional in a cosy SPA resort. The seats caress 
your body at the base and back points. To 
make it even more pleasant, there are two 
options available: a less and a more intensive 
massage. It means you need to have a sound 
reason for getting out of the car. Otherwise, 
your brain will give you signals it is not worth 
leaving. The list of surprises and conveni-
ences is of course much longer and includes 
for instance: heated back seats and a heated 
steering wheel, voice-controlled navigation 
and exit assist. All of them make driving 
much more pleasant, but the rest of the 
magic is hidden under the bonnet.

What I mean is the most powerful 
210 h.p. 2.0 TDCI Bi-Turbo diesel engine. 

But the array of the available options is 
much broader and includes petrol units 
(with 203 and 240 h.p.), one more diesel 
engine (180 h.p.) and a hybrid version 
(187 h.p.). One could say it is easy to fall 
in love with the engine at first... roar. But 
the truth is you cannot say so. Because 
even though a diesel engine should reveal 
its presence through the sound it makes, 
it is almost inaudible here. The drive 
unit works as quietly as if it was a ghost, 
which is not just a coincidence. The Ford 
Mondeo Vignale features a special noise-
cancelling and soundproofing technology. 
It is so effective that the engine seems to 
be absent as far as its operating noise is 
concerned even when you are driving at 
higher speed, which makes the silence 
inside of the cabin captivating. The driv-
ing pleasure in the case of the Mondeo 
Vignale is even deeper thanks to the 
PowerShift automatic transmission, which 
shifts gear imperceptibly and at the same 
time maintains low engine speed. And 
this in turns means low fuel consump-
tion. How low? 5.8 litre is both a satisfying 
result and a huge surprise in the case of 
such a big limousine. Yes, a limousine, 
because the Mondeo Vignale wants to 
enter the race for the clients together 
with the representatives of the premium 
segment. With such elegant finishing and 
pleasant handling, it has every chance to 
win, all the more so because it is still not 
everything the Mondeo Vignale has to 
offer. When you buy a car for yourself, you 
also receive a whole package of additional 

services including access to 24 hour 
Vignale OneCall assistance, collection 
and delivery for servicing and checkups 
(door-to-door), a replacement vehicle 
for the time of servicing and additional 
interior cleaning services. So when you 
decide to buy a Mondeo Vignale, you can 
be sure your life will become easier.

As regards Poland, the car can be 
ordered in six representative Ford Stores: 
Auto Boss in Chorzów, Euro Car in Gdynia, 
PGD Partner in Cracow, Auto Brzezińska in 
Łódź, BCH Chwaliński in Opole and Bemo 
Motors in Warsaw.  In each of them you can 
find a dedicated consultant, who will take 
of every detail for you. 
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Pewnie każdy z was słyszał o warszawskim 
Mordorze, czyli pełnej korporacyjnych szczurów 
ulicy Domaniewskiej? Dzisiaj praktycznie każde duże 
miasto może poszczycić się własną ulicą szklanych 
biurowców. Mordor – kraina ciemności, strachu 
i uciemiężenia. Ale mamy na to remedium.

Z MORDORU  
DO KRAINY CZARÓW

spójną efektowną całość. Kolejne zasko-
czenie to Restauracja „Biały Królik”, wy-
różniona właśnie w prestiżowym „Żółtym 
Przewodniku Gault&Millau” aż dwiema 
czapkami. Zamiłowanie do kulinarnych 
tradycji pomorskiego regionu łączy się tu 
z najwyższą jakością serwowanych potraw. 
Kulinarny koncept tego miejsca stworzył 
Marcin Popielarz – młody, utalentowany 
szef kuchni, który kulinarne doświadcze-
nia zbierał w zachodnich restauracjach 
z gwiazdkami Michelin. Dopełnieniem 
całości jest fantastyczne spa, w którym 
oprócz relaksujących masaży i zabiegów, 
można skorzystać również z zabiegów 
hi-tech, takich jak endermologia, Zaf-
firo, MedContour czy depilacja wysoce 
skutecznym laserem Vectus. Wielkim 
ukłonem w stronę gościa biznesowego 
jest też fakt, że obiekt nie specjalizuje się 
w obsłudze gości najmłodszych. Brak 
zgiełku towarzyszącego przebywającym 
w obiektach dzieciom potęguje tylko 
poczucie spokoju i odprężenia.

QUADRILLE CONFERENCE & SPA
UL. FOLWARCZNA 2, GDYNIA-ORŁOWO
+48 58 351 03 00
W W W.QUADRILLE.PL 
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FROM MORDOR  
TO WONDERLAND
There is a place on Domaniewska street 
in Warsaw called Mordor. It is full of 
corporate pigs. Practically every larger 
city can boast its own street of glass 
office blocks today. Mordor: the land of 
darkness, fear and oppression. But we 
have a remedy for that.

A complete opposite to the sad Mordor was 
created by the sea especially for you, dear 
corporate workers. A place where you can 
relax, delight in delicious cuisine and fill 
your lungs with iodine. We invite you to the 
Wonderland, that is Quadrille conference 
& spa, a palace and park complex located 
in Gdynia. Its interior is inspired by Alice in 
Wonderland and, apart from professional 
services and excellent cuisine, nothing is 
taken seriously here. Looking at its decor, 
you will immediately think of Alice’s crazi-
est adventures. A chequered pattern on 
the floor, lamps bending over towards the 
guests on the walls, card symbols on the 
doors instead of standard numeration and 
white rabbits jumping out of hats under the 
ceiling in the restaurant. And still it is all 
tasteful and very impressive.

Why is it worth visiting the place? There 
are surprises awaiting you the moment you 
cross the threshold. Even though the decor 
is extraordinary and very original, the 
designer definitely placed a bet on quality. 
Each detail was thought out perfectly and 
selected in such a way as to create a coher-
ent whole with the remaining elements. 
You will be also surprised by Biały Królik 
(White Rabbit), the hotel restaurant that 
has just been awarded with two hats in the 
prestigious Yellow Guide by Gault&Millau. 
Its love for the culinary traditions of the 
Pomeranian region is combined here with 
the highest quality of the food it serves. The 
culinary concept of the place was created 
by Marcin Popielarz, a young, talented 
head chef who gained his culinary experi-
ence in western restaurants with Michelin 
stars. As an additional attraction, the pal-
ace features a great SPA centre offering not 
only relaxing massages and treatments, but 
also hi-tech treatments, like for example 
endermology, Zaffiro, MedContour or hair-
removal with the use of the highly effective 
Vectus laser. The fact that the hotel does 
not specialize in services addressed to the 
youngest guests is a great compliment paid 
towards its business guests. Thanks to the 
lack of the usual tumult found in facilities 
filled with children, the feeling of peace and 
quiet is even stronger.  

MAT. PR A SOWE

SYLWIA MAKRIS

S
pecjalnie dla was drogie 
korposzczury powstała nad mo-
rzem kraina zupełnie przeciw-
stawna do smutnego Mordoru. 
Miejsce, w którym możecie się 

odprężyć i zrelaksować, rozsmakować 
w wybitnej kuchni i napełnić swoje płuca 
jodem. Zabieramy was do Krainy Czarów, 
czyli gdyńskiego Pałacu Quadrille confe-
rence & spa. Wnętrze obiektu zainspiro-
wane jest „Alicją w Krainie Czarów” i poza 
profesjonalną obsługą oraz wyśmienitą 
kuchnią nic nie jest tu na poważnie. Wy-
strój wnętrz przywodzi na myśl najbardziej 
szalone przygody Alicji. Na podłodze 
szachownica, na ścianach lampy gnące 
się w stronę gościa, na drzwiach symbole 
karciane zamiast standardowej numera-
cji, a pod sufitem restauracji z kapeluszy 
wyskakują białe króliki. Mimo to jest 
gustownie i bardzo efektownie. 

Dlaczego warto tam zawitać? Już od 
progu czekają na was niespodzianki. 
Wystrój wnętrz jest nietuzinkowy i bardzo 
oryginalny, ale w tym szaleństwie architekt 
zdecydowanie postawiła na jakość. Każdy 
detal tego miejsca został pieczołowicie 
przemyślany i dobrany tak, by stanowił 
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after the time spent between euphoria 
and complete depression. Not that I want 
to discourage you from such an occupa-
tion, but the mood swings experienced 
during hitting the keyboard can really 
scar your mental make-up.

Okay, now it is time to discuss the 
subject of the story. I went for a bit of sensa-
tion. Please be aware that if you were not 
kidnapped for ransom of a thousand teddy 
bears or you did not fall into a smugglers’ 
tunnel while walking next to a prison, it 
will be difficult to find the main theme. 
You can always look for inspiration in the 
conversations taking place in pawnshops or 
gambling games saloons, but not necessar-
ily those located in containers. Yes, there 
is a risk of falling victim to some addiction, 
but you need to be tough. Art demands 
sacrifices, and it is better to know that be-
forehand. Hitting the keyboard in a struggle 
to find a text may also wreak destruction in 
your family life. It is probable that your girl-
friend will say her friend Angie makes more 
money at the Sweet Nails Saloon than you 
do with that writing of yours. On the other 
hand, your boyfriend may start an affair 
with a girl working at the greengrocer. He 
will have enough of assessing your literary 
output; besides, it is way less tiring to talk 
about bio carrots, applying hairspray to to-
matoes or her boss’s romantic encounters at 
the vegetable market in the early morning.

And remember about the innate perver-
sity of inanimate objects. The texts enjoy 
not being saved or copied to a flash drive, 
and viciously mocking you with a rotat-
ing hourglass. And from that moment on 
it gets fairly easy to be accused of causing 
a hazard to human health or life with your 
computer, which happened to be flying 
down towards the pavement. It is also highly 
probable that never ever will a publisher say 
that he senses money in your writing, that is 
to say that your articles will not bring a nice 
flash in his eye or a golden tooth next to the 
account balance at the cash machine.

Many many years ago people used 
to talk about keeping one’s articles and 
poems in the socks drawer, but nowadays 
there are not so many compartments in 
the wardrobes. The purity of form is most 
important now when it comes to a piece of 
furniture. So if that is not an option either, 
you can start recording and publishing 
online videos showing other driver’s feats; 
after all that is art as well. And then you do 
not need to worry about the popularity of 
your articles/videos. 

MARCIN GŁUSZEK - WŁ A ŚCICIEL FIRMY PL ANTAC JA WIZERUNKU

towania pomidorów sprayem do włosów 
czy miłostek szefa na giełdzie warzywnej 
w godzinach mocno porannych.

Pamiętajcie też o złośliwości rzeczy 
martwych. Tekst lubi się nie zapisać albo, 
skopiowany na pendrive’a, złośliwie szy-
dzić z Was kręcącą się klepsydrą. Stąd już 
prosta droga do oskarżenia o spowodowa-
nie zagrożenia życia i zdrowia drugiego 
człowieka przez Wasz komputer, który 

– cytując klasyka – dosłownie „sięgnął 
bruku”. Bardzo prawdopodobne jest też, 
że nigdy, przenigdy żaden wydawca nie 
powie, parafrazując chłopaków z zespołu 
Łobuzy, że „Czuje w Was piniądz”, innymi 
słowy, że Wasze pisanie doprowadzi go do 
przyjemnego błysku oka i złotego zęba 
przy ekranie salda konta w bankomacie.

Lata świetlne temu mówiło się o pisaniu 
do szuflady, ale dziś nikt już nie produkuje 
biurek z rozmaitymi schowkami, liczy się 
czysta forma mebla. Skoro więc ta opcja 
również odpada, to zawsze można zacząć 
nagrywać i publikować w internecie filmiki 
z wyczynami innych kierowców, w końcu 
to też sztuka. A o poczytność/oglądalność 
nie musicie się już martwić. 
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EITHER WRITING OR BEING 
HEALTHY…

As it happens, I have the honour and 
pleasure of spinning tales for Live&Travel 

– a brotherly magazine of Gdansk Airport, 
which is just a 35-minute flight away from 
Modlin. There is no problem with the hon-
our, but the second noun is attainable only 

T
ak się złożyło, że mam zaszczyt 
i przyjemność snucia opowia-
dań dla Live&Travel – bratniego 
magazynu lotniska w Gdań-
sku, oddalonego od Waszego 

modlińskiego o jakieś 35 minut lotu. 
Z zaszczytem nie ma problemu, ale ten 
drugi rzeczownik jest osiągalny po czasie 
spędzonym pomiędzy euforią a totalnym 
przygnębieniem. Nie żebym zniechęcał 
Was do takiej aktywności, ale wahania na-
stroju w czasie walenia w klawiaturę mogą 
mocno pokiereszować Waszą psychikę.

Dobrze, teraz czas na temat takiego 
story, ja postawiłem na szczyptę sensacji. 
Miejcie świadomość, że – jeśli nie zosta-
niecie porwani z żądaniem okupu tysiąca 
pluszowych misiów lub, chodząc w okoli-
cach aresztu, nie zapadniecie się do tunelu 
przemytniczego – z przewodnim motywem 
będzie ciężko. Zawsze można poszukać 
inspiracji w rozmowach odbywanych 
w lombardach czy przybytkach gier hazar-
dowych, ale koniecznie tych zlokalizowa-
nych w kontenerach. Tak, ryzyko wpadnię-
cia w szpony nałogu jest, ale musicie być 
twardzi. Sztuka wymaga poświęceń, lepiej 
wiedzieć to zawczasu. Mordowanie się ze 
stukaniem w klawiaturę w poszukiwaniu 
tekstu może też siać destrukcję w Waszym 
życiu rodzinnym. Jest prawdopodobne, 
że usłyszycie od partnerki, że więcej niż 
Wy na tym pisaniu to zarabia jej koleżan-
ka Andżela w salonie paznokcia Słodki 
Tipsik. Z drugiej strony Wasz partner może 
zacząć romans z Kaśką z warzywniaka. 
Będzie miał dość oceny Waszej twórczości, 
zdecydowanie mniej zmęczą go rozmowy 
o ekologicznej marchewce, metodach trak-

PISANIE  
ALBO ZDROWIE...





62 MODA / FASHION

INTIMATE 
autumn



ZD
JĘ

CI
A 

/ 
P

H
O

T
O

S:
 E

D
Y

TA
 B

A
R

T
K

IE
W

IC
Z

M
O

D
EL

K
I /

 M
O

D
EL

S:
 K

A
SI

A 
A

N
D

 S
A

N
D

R
A 

/ 
N

E
V

A 
M

O
D

EL
S 

 
M

A
K

E 
U

P:
 A

N
N

A 
B

O
R

EK
 

FR
Y

ZU
R

Y 
/ 

H
A

IR
: P

AT
R

Y
K

 N
A

D
O

LN
Y 

 
ST

Y
LI

Z
A

C
JA

 / 
ST

Y
LI

ST
: D

O
R

O
TA

 F
R

Y
D

EC
K

A
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  PŁASZCZ / COAT: ARTUR CZAMARSKI
BLUZKA / BLOUSE: LIDIA KALITA
SPÓDNICA / SKIRT: GRZEGORZ KASPERSKI
BIŻUTERIA / JEWELLERY: ORSKA

  PŁASZCZ / COAT: EMKW/PTASIA 6 CONCEPT STORE
SUKIENKA / DRESS: ARTUR CZAMARSKI
BIŻUTERIA / JEWELLERY: ORSKA



MODA / FASHION64

  GARNITUR / SUIT: GRZEGORZ KASPERSKI
KAPELUSZ / HAT: PHILIP TREACY
KOLCZYKI / EARRINGS: ASOS

  SUKIENKA / DRESS: SINGLE ST YLE
KOLCZYKI / EARRINGS: ASOS

 

 BLUZKA I SPÓDNICA / TOP&SKIRT: PAJONK
BUTY / SHOES: DeeZee/Khaki
BIŻUTERIA / JEWELLERY: Orska
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  BLUZKA I SPÓDNICA / TOP&SKIRT: PAJONK
BIŻUTERIA / JEWELLERY: Orska

MODA / FASHION66



YOUR  
PARTNER  

IN BEAUTY
Świ ą t e c z n e    n i e s po d z ian k i



3. CALVIN 
KLEIN
Euphoria, woda 
perfumowana,  
50 ml, nr 212316
289 zł
189 zł
4. KENZO 
Kenzo Jungle,  
woda perfumowana, 
30 ml, nr 828383
255 zł
149 zł
5. LANCÔME 
Trésor, woda 
perfumowana, 
30 ml, nr 104597
249 zł
159 zł

Zapach ORIENTU
MĘŻCZYZNA NIGDY NIE ZAPAMIĘTA KOBIECEJ TOREBKI, ALE JEJ PERFUMY 
ZOSTANĄ W JEGO PAMIĘCI NA ZAWSZE. TAK TWIERDZIŁ SŁYNNY KREATOR 
PERFUM OLIVIER CREED. WYBIERZ DLA SIEBIE WYJĄTKOWY ORIENTALNY 
ZAPACH, KTÓRY WYRAZI CIĘ BARDZIEJ NIŻ TYSIĄCE SŁÓW!

BEAUTY
TRENDSof

1. CHRISTINA 
AGUILERA 
Unforgettable, 
woda perfumowana,  
50 ml, nr 768012
129 zł
89 zł
2. YVES SAINT 
LAURENT  
Manifesto, woda 
perfumowana,  
30 ml, nr 701316
259 zł
179 zł

1
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
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Zapach ORIENTU ELEGANCJA JEST 
NIEMOŻLIWA BEZ PERFUM. 
TO SKRYTE, NIEZAPOMNIANE 
I OSTATECZNE AKCESORIA.

PI
KA

NT
NI

E Wanilia, ambra, cynamon, pieprz, 
drzewo sandałowe, nuty korzenne 
i bób tonka sprawiają, że zapachy 

z rodziny orientalnej są ciepłe, seksowne, zmy-
słowe oraz ponadczasowe. Przyprawowe wonie 
powodują, że otulony w nie mężczyzna przy-
ciąga i prowokuje. 
Intrygujący zapach Orientu idealnie wpasowuje 
się w osobowość panów ceniących oryginalność, 
wyrafinowanie i luksus. 
 

3

5

1

1. GIORGIO 
ARMANI
Armani Code, woda toaletowa, 
50 ml, nr 177536
299 zł
199 zł
2. GUCCI 
Guilty, woda toaletowa,  
90 ml, nr 573646
369 zł
249 zł
3. VERSACE
Eros, woda toaletowa,  
30 ml, nr 719124
209 zł
129 zł
4. DOLCE 
& GABBANA
Pour Homme, 
woda toaletowa,  
75 ml, nr 586883
279 zł
179 zł
5. JOOP!
Homme, woda toaletowa,  
125 ml, nr 611467
279 zł
179 zł

SPECJALNE
oferty

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.

2

4



BEAUTY
TRENDSof

Perfumy są jak wiadomość, którą 
mężczyzna chce przekazać. To niewi-
doczny, ale wymowny dodatek, który 

dopełnia męską osobowość. I dlatego właśnie nie 
może być przypadkowy. 
Wybierz dla siebie owocowy zapach, który cię 
określi i sprawi, że roztoczysz wokół siebie niezwy-
kłą energetyzującą aurę prawdziwego zdobywcy.    

Owocowo 
MUSUJĄCO

2

4

5

OWOCOWE NUTY POBUDZAJĄ I ORZEŹWIAJĄ. KOJARZĄ SIĘ 
Z PRZYJEMNYM CHŁODEM, DODAJĄ ENERGII I POPRAWIAJĄ 
HUMOR, A PRZEDE WSZYSTKIM DZIAŁAJĄ NA KOBIECE ZMYSŁY! 

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.

1. AZZARO Chrome,  
woda toaletowa, 30 ml, nr 713222
135 zł
69 zł
2. BALDESSARINI 
Nautic Spirit, woda toaletowa, 
50 ml, nr 787960
219 zł
139 zł
3. HUGO BOSS 
Bottled Unlimited,  
woda toaletowa, 100 ml, nr 797633
355 zł
229 zł
4. LANVIN Éclat d'Arpège,  
woda toaletowa, 50 ml, nr 841866
219 zł
139 zł
5. TOMMY HILFIGER
Man Sport, woda toaletowa,  
30 ml, nr 665482
135 zł
89 zł

1

3
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1. LANCÔME 
Miracle, woda perfumowana,  
30 ml, nr 069711
249 zł
159 zł
2. GIORGIO 
ARMANI
Acqua di Gioia,  
woda perfumowana,  
30 ml, nr 530509
235 zł
169 zł

3. TOMMY HILFIGER
Peach Blossom, woda perfumowana, 
30 ml, nr 590946
155 zł
89 zł
4. KEEP CRAZY
Keep Crazy and Love On!, 
woda perfumowana,  
75 ml, nr 885164

49,90 zł

5. VERSACE
Bright Crystal, woda 
toaletowa,  
30 ml, nr 256026
219 zł
129 zł
6. DKNY Golden Delicious, 
woda perfumowana,  
30 ml, nr 616697
185 zł
99 zł O
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oferty

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.
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BEAUTY
TRENDSof 1. ZOOÉ PARIS 

woda perfumowana, 
65 ml, nr 885162

69,90 zł 
2. GIVENCHY 
Ange ou Démon Le Secret, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 764811 
275 zł
169 zł
3. LANCÔME 
Trésor Midnight Rose, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 626598
219 zł
159 zł 

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.
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4. ONE DIRECTION
That Moment, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 810637
129 zł
59,90 zł 
5. CALVIN KLEIN  
Endless Euphoria, woda 
perfumowana, 75 ml, 
nr 795649
279 zł
199 zł
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SPECJALNE
oferty

6. GUCCI 
Première, 
woda perfumowana, 
50 ml, nr 700283
389 zł
259 zł
7. PACO 
RABANNE 
Lady Million Eau My 
Gold!, woda perfumowana, 
80 ml, nr 813389
345 zł
229 zł 
8. EMANUEL 
UNGARO  
Fruit d'Amour Gold,
 woda toaletowa, 
30 ml, nr 871148
99 zł
79 zł
9. HUGO BOSS
Boss Jour Pour Femme, 
woda perfumowana, 
75 ml, nr 758973
389 zł
259 zł
10. GABRIELA 
SABATINI
Gabriela Sabatini, 
woda toaletowa, 
60 ml, nr 494500
139 zł
99 zł

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.Zd
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3

Aromat drzewnych perfum 
przypomina zapach świeżo 
ściętego drzewa i żywicy.  Ty-

powo męskie, głębokie, suche i trwałe 
nuty podkreślają osobowość niebanalnych 
i wytwornych mężczyzn!

4
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1. CALVIN KLEIN 
Euphoria Men, 
woda toaletowa, 
50 ml, nr 266548
229 zł
159 zł
2. DUNHILL 
Icon, woda toaletowa, 
50 ml, nr 847914
329 zł
199 zł 2

5

SPECJALNE
oferty

3. YVES SAINT 
LAURENT
La Nuit de L'Homme, 
woda toaletowa,  
60 ml, nr 443125
315 zł
229 zł
4. MEXX Black Man,  
woda toaletowa, 
50 ml, nr 759865
109 zł
69 zł
5. GIVENCHY Gentlemen 
Only, 
woda toaletowa, 
50 ml, nr 733661
275 zł
179 zł



The One Essence jest bardziej skoncentrowaną wersją 
emblematycznego The One. Orzeźwiające, orientalne i 
kwiatowe aromaty przypominające wodę perfumowaną 
The One zniewalają i zachwycają intensywnością.  

The One Essence, woda perfumowana, 40 ml,  
nr 882666

385 zł

NOWO
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Najnowszy zapach Ari by Ariana Grande 
jest osobistą deklaracją wokalistki. Uciele-
śnia jej unikalny charakter i styl. 

Ari, woda perfumowana, 30 ml, 
nr 887770 

129 zł  

Nowa kolekcja zapachów 
Michaela Korsa 
z serii Gold Collection. 

Gold Collection, woda 
perfumowana,  
White Luminous, 24K 
Brilliant, Rose Radiant, 
każdy zapach – 30 ml

219 zł

MICHAEL 
KORS

CALVIN  KLEIN
Jak pachną emocje towarzy-
szące poznaniu? Eternity 
Now oddaje dreszcz i praw-
dziwe emocje nowej miłości. 
Zapach uwodzi imbirem, 
anyżem i marokańskim 
drzewem cedrowym.

Eternity Now, woda 
toaletowa, 30 ml,  
nr 882194

149 zł





STAŁY DODATEK MAZOWIECKIEGO 
PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN 
/ REGULAR SECTION OF  
WARSAW-MODLIN MAZOVIA AIRPORT 



Od początku działania lotniska z jego usług skorzystało już 
ponad 5,2 mln pasażerów, z czego w samym 2015 roku – powy-
żej 2,3 mln osób. Według prognoz w całym roku 2015 suma ta 
wyniesie 2,6 mln podróżnych, a w roku 2016 ich liczba wzrośnie 
do 2,8 mln obsłużonych (przez 12 miesięcy). 

   ENGLISH

WE ARE KEEPING IN SHAPE!
November 2015 brought another increase in the number of passen-
gers of the airport near Warsaw. 

Just this month, Warsaw/Modlin Airport has served nearly 1,400 
regular flight operations, which meant a total number of 214,000 
passengers arriving to or departing from Modlin. As the airport is 
not too big and is still developing, those numbers are really praise-
worthy, even more so since they indicate a growth of as much as 
20.4% in comparison with the corresponding period of 2014!

More than 5.2 mln passengers have used our services since 
our airport started functioning, and solely in 2015 we have served 
above 2.3 mln people. According to forecasts, throughout 2015 that 
number will amount to almost 2.6 mln passengers, and in 2016 it 
will increase to 2.8 mln serviced passengers (during 12 months). 

Trzymamy formę!
Trwa dobra kondycja Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

Listopad 2015 roku przyniósł ze sobą kolejny wzrost liczby 
pasażerów na podwarszawskim lotnisku.

Tylko w tym miesiącu Port Lotniczy Warszawa/Modlin 
obsłużył niemal 1,4 tys. regularnych operacji lotniczych, 

co przyniosło w sumie prawie 214 tys. podróżnych przylatują-
cych i wylatujących z Modlina. Jako że lotnisko jest niewielkie 
i wciąż rozwija się, liczby te są naprawdę godne pochwały, tym 
bardziej, że w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku 
stanowią wzrost aż o 20,4%!

NOWOŚCI NA LOTNISKU / WHAT’S NEW?78

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

17 PLN
bus + train + public transport in Warsaw
autobus + pociąg + komunikacja miejska

Jedziesz dokąd chcesz!
You can go anywhere you want! 

BILET LOTNISKOWY
AIRPORT TICKET
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1 strefa przystanek osobowy
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Skierniewice

Wołomin

W-wa
Wileńska

W-wa
Zacisze-Wilno

Warszawa Lotnisko Chopina
Warsaw Chopin Airport 

Lotnisko Warszawa Modlin
Warsaw Modlin Airport

Aby wejść na peron Metra należy skorzystać z windy. / Enter the subway platform via an elevator.

W-wa Ursus Niedźwiadek

Najtaniej do Warszawy lub Modlina.

Get to the Warsaw City Center or Modlin Airport fast, comfortable and cheap.

REKLAMA
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   ENGLISH

MORE BUSES AT THE AIRPORT IN MODLIN
It is crucial to be able to travel to or from the airport quickly and 
comfortably. It is also important for the passengers to have many 
options to choose from. In this regard, Warsaw/Modlin Airport is 
constantly developing. 

In October, Contbus has launched a new direct bus connection to 
Lublin. This carrier brings passengers to Warsaw/Modlin Airport 
four times a day. For the convenience of the passengers the bus 
stop is situated right in front of the terminal.

What is more, Modlinbus has also increased the number of its 
connections – since November the bus from Lodz to the airport 
goes not five but six times a day. Additionally, due to the growing 
demand most of the minibuses were replaced with big buses.

The connection Bydgoszcz – Torun – Wloclawek – Plock –War-
saw/Modlin Airport operated by Modlinbus has been divided into 
two separate routes:

Bydgoszcz – Torun – Warsaw/Modlin Airport
Wloclawek – Plock – Warsaw/Modlin Airport.
Thanks to these changes, the time needed to get to Bydgoszcz 

and Torun is shorter, and now the buses go eight times a day (the 
number doubled), which provides an even better offer for the pas-
sengers and more variety as regards scheduled arrival times. 

Więcej autobusów  
na lotnisku w Modlinie
Ważne jest, aby podróż na lub z lotniska była szybka 
i komfortowa. Ważne też, żeby podróżni mieli zapew-
nione wiele opcji do wyboru. W tej kwestii Lotnisko 
Warszawa/Modlin nieustannie się rozwija.

W październiku przez firmę Contbus uruchomione 
zostało nowe bezpośrednie połączenie autobusowe 
do Lublina. Przewoźnik ten dowozi pasażerów na 
Lotnisko Warszawa/Modlin cztery razy dziennie. Dla 

wygody pasażerów przystanek znajduje się tuż przed terminalem.
Liczbę połączeń zwiększył także Modlinbus – od października 

z Łodzi na nasze lotnisko można dojechać nie pięć, a sześć razy 
dziennie dziennie. Dodatkowo, ze względu na rosnący popyt, 
większość busów została zastąpiona dużymi autobusami.

Połączenie Modlinbusa na trasie Bydgoszcz – Toruń – Włocła-
wek – Płock – Lotnisko Warszawa/Modlin zostało podzielone na 
dwa oddzielne:

Bydgoszcz – Toruń – Lotnisko Warszawa/Modlin
Włocławek – Płock – Lotnisko Warszawa/Modlin.
Dzięki temu skrócony został czas dotarcia do Bydgoszczy i To-

runia, a liczba połączeń wzrosła dwukrotnie – do ośmiu dziennie, 
co daje jeszcze lepszą ofertę dla pasażerów i bardziej zróżnicowa-
ne godziny dotarcia na lotnisko. 



SKYLOUNGE  
na Lotnisku Warszawa/Modlin

– dogodna lokalizacja (antresola terminalu)

– zróżnicowana oferta gastronomiczna

– dostęp do prasy i bezprzewodowego Internetu

– Fast Track do kontroli bezpieczeństwa dla każdego gościa

– oczekiwanie na lot w komfortowym otoczeniu

– cisza sprzyjająca wypoczynkowi

– indywidualne podejście i opieka profesjonalnego zespołu

– pełna dyskrecja przez cały pobyt w salonie

Salon otwarty codziennie w godzinach 5:00-21:30

Opłata – 69 PLN za osobę dorosłą (cena promocyjna)

   ENGLISH

– convenient location (on the mezzanine of the air terminal)

– wide range of food choices

– access to newspapers and magazines as well as wireless Internet

– Fast Track to the security control for every guest

– waiting for the flight in comfortable surroundings

– quietness that helps to relax

– individual approach to everyone and care of a professional team

– full discretion of the staff throughout the stay

Sky Lounge is open every day from 5 a.m. until 9.30 p.m

The price is PLN 69 per adult (reduced price)
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– Każdy kolejny tydzień przynosi nie 

tylko coraz większą liczbę odprawianych 
pasażerów, nowe kierunki lotnicze czy 
połączenia autobusowe dla podróżujących 
z innych części Polski, ale także mnóstwo 
innego rodzaju nowości. Zmienia się cała 
przestrzeń: w terminalu i wokół lotniska. 
Niedawno otworzyliśmy aptekę, w szybkim 
tempie powstaje duża restauracja przed 
terminalem, rozbudowujemy parkingi, 
a teraz uruchomiliśmy salonik biznesowy. 
Obiecaliśmy sobie, ale zwłaszcza pasa-
żerom, że będziemy się stale rozwijać, 
podnosić poziom obsługi i zwiększać ofertę. 
Z tej obietnicy wywiązujemy się codziennie 

– mówi Piotr Okienczyc, Prezes lotniska.
– Nowo otwarty ekskluzywny salon SKY-

LOUNGE idealnie wpisuje się w wizerunek 
naszego lotniska, które oferuje zróżnico-
wany standard obsługi. Dlatego stale się 
zmieniamy i dostosowujemy do oczekiwań 
wszystkich przewoźników i pasażerów, 
również tych najbardziej wymagających – 
mówi Marcin Danił, Wiceprezes lotniska.

Z salonu może skorzystać każdy 
pasażer oraz gość portu lotniczego, bez 
konieczności okazywania kart pokłado-
wych, ponieważ lokal znajduje się w części 
ogólnodostępnej terminala (na antresoli). 
Koszt wstępu to 69 zł za osobę, natomiast 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 14 
lat przewidziane są zniżki. Salon będzie 
czynny codziennie w godz. 05:00-21:30. 

   ENGLISH

WARSAW/MODLIN  
– THE AIRPORT THAT  
FLIES HIGH
Acting for the benefit of the customer,  
of course to a reasonable extent, always 
brings positive results to the company. It is 
similar with airports, which do everything 
they can to ensure comfort and safety for 
their passengers. On the 15th of December, 
an elegant saloon SKYLOUNGE was opened 
at Warsaw/Modlin Airport. It is a place 
designed for passengers who expect the 
highest quality of service. 

Every day, 8,000 people check-in at the 
airport in Modlin. Currently, 9% of the pas-
sengers travel for business reasons, and 18% 
has their own companies. However, the rea-
sonable price makes the offer of the business 
lounge attractive and available to everyone.

“Our aim was to create a place that would 
be friendly towards both passengers and 
people awaiting the arrival of their dear 
ones. There is a new feature in the offer 

– ‘priority through security’, that is a fast 
track option available to every guest of 
the lounge who benefits from SKYLOUNGE 
offer when departing from the airport. It is 
a very convenient solution, which will allow 

Warszawa/Modlin  
– lotnisko wysokich lotów

Działanie na korzyść klienta, oczywiście w umiarkowanym stopniu, 
zawsze przynosi firmie pozytywne efekty. Podobnie jest w przypadku 
portów lotniczych, które robią wszystko, żeby zapewnić podróżnym 
komfort i bezpieczeństwo. 15 grudnia w Porcie Lotniczym Warszawa/
Modlin otwarty został elegancki salon SKYLOUNGE - miejsce dla pasa-
żerów oczekujących najwyższego standardu obsługi.

typu VIP – 6 osób – mówi Julia Kropisz, 
właścicielka salonu.

W standardzie salonu SKYLOUNGE 
zapewnione są:

• eleganckie wnętrze, komfortowe 
kanapy, intymna atmosfera;

• bufet przekąsek;
• desery;
• gorące i zimne napoje;
• szeroki wybór markowych alkoholi;
• tablety z dostępem do internetu;
• nieograniczone czasowo połączenie 

Wi-Fi;
• tv z dostępem do wiadomości z kraju 

i zagranicy; 
• prasa codzienna, magazyny bizneso-

we i o tematyce lifestyle; 
• możliwość wynajmu strefy VIP/sali 

konferencyjnej;
• bezkolejkowe przejście kontroli bez-

pieczeństwa fast track.

W Modlinie każdego dnia 
odprawia się prawie 8 tys. po-
dróżnych. Aktualnie 9% z nich 
podróżuje w celach bizneso-

wych, a 18% prowadzi własne firmy. Jednak 
oferta biznesowego salonu SKYLOUNGE 
dzięki niewygórowanej cenie jest atrakcyj-
na i dostępna dla wszystkich.

– Naszym celem było stworzenie miej-
sca przyjaznego zarówno podróżnym, 
jak i osobom oczekującym na swoich 
bliskich. Nowością w ofercie jest opcja 

„priority through security”, czyli fast track 
– opcja dostępna dla każdego gościa 
salonu, który korzysta z oferty SKYLO-
UNGE podczas wylotu. Jest to wyjątkowo 
wygodne rozwiązanie, które pozwoli 
zaoszczędzić czas i uniknąć stania 
w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. 
Salonik jednorazowo pomieści około 24 
osób, a specjalna salka konferencyjna 
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you to save time and avoid standing in a queue to the security con-
trol. About 24 passengers can stay in the lounge at the same time, 
and the special VIP conference room can accommodate 6 people,” 
says Julia Kropisz, the owner of the lounge.

SKYLOUNGE standards comprise:
• elegant interior design, comfortable sofas, and intimate 

atmosphere;
• a snack bar;
• desserts;
• hot and cold drinks;
• a wide range of branded spirits;
• tablets with Internet access;
• Wi-Fi with no time limits;
• a TV with access to news from the country and abroad;
• daily newspapers as well as business and life-style 

magazines;
• the possibility to rent the VIP area/conference room;
• fast track security control with no queues.

“Each week brings an increase in the number of passengers who 
check-in, new flight routes and bus connections for people travel-
ling from other parts of Poland, and also other changes.  

The entire surroundings – at the terminal and around 
the airport – are changing. We have recently opened 
a pharmacy; a big restaurant in front of the terminal 
is being built at a quick pace; we are developing 
the car parks, and now we have opened a business 
lounge. We have promised to ourselves, but more sig-
nificantly to the passengers, that we will constantly 
develop, increase the quality of service and extend 
our offer. We are keeping that promise every day,” 
says Piotr Okienczyc, the President of the Airport.

“The newly opened SKYLOUNGE saloon ideally 
complements the image of our airport, which offers 
different standards of service. We are constantly 
changing and adapting to the expectations of all car-
riers and passengers, including those who are more 
demanding,” says Marcin Danił, the Vice- President 
of the Airport.

Every passenger and guest of the airport can use 
the saloon, and there is no need to present a board-
ing pass as it is located in the open-access area of 
the terminal (the mezzanine). The admission price 
is PLN 69 per person, and there are discounts for chil-
dren and young people in the age of 3–14. The lounge 
will be open every day from 5 a.m. until 9.30 p.m. 

Aktualna sieć transportu  
na lotnisko z Warszawy



ZAPARKUJ POD LOTNISKIEM
Parkingi PA1 i PA7 mają nowe, niższe ceny. Dzięki temu możesz wybrać się na short-break z Lotniska 
Warszawa-Modlin i nie musisz się martwić o to, co zrobić z samochodem. Wystarczy 100 zł, żeby twoje  
auto bezpiecznie czekało na ciebie na parkingu długoterminowym PA7 przez ponad dwa tygodnie.

   ENGLISH

PARK AT THE AIRPORT
PA1 and PA7 parking lots are now available at new, lower prices. This lets you take a short-break trip from Warsaw-Modlin airport not 
worrying about what to do with your car. 100 PLN is enough to ensure your car will be waiting for you safely at the long-term PA7 
parking for more than a fortnight.

PARKING KRÓTKOTERMINOWY PA1
CENNIK US UG

Strefa krótkiego postoju

Czas parkowania Cena (PLN)

Bezpłatnedo 10 min.

Parking godzinowy krótkoterminowy

Czas parkowania Cena (PLN)

Do 1 godziny 6

Każda następna rozpoczęta godzina 4

Do 2 godzin 10

Do 3 godzin 14

Do 6 godzin 26

Do 8 godzin 34

Parking  dobowy krótkoterminowy (powyżej 8 godzin)

Czas parkowania Cena (PLN)

1 doba 50

2 doby

3 doby

60

4 doby

70

5 dób

80

Każda następna rozpoczęta doba 20

Utrata biletu parkingowego 200

Prowadzenie działalności gospodarczej, 
handlowej lub marketingowej

na terenie Portu Lotniczego bez zgody
Zarządzającego

1000

100
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