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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 something, 
he teaches it: he is an 
image management 
expert and instructor 
in business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He 
advises many top 
managers. So he can-
not be twisted around 
one’s finger. When he 
does not play on set, 
he plays golf.

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 convertibles. Two 
wise people once hel-
ped him understand 
that you do not have 
to write about politics. 
You can write about 
the world.

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 businessman, 
a social activist and 
the CEO of Gdansk 
Foundation. He offers 
training courses and 
gives motivational 
lectures. Moreover, he 
plays golf and conti-
nues to swim in spite 
of his seasickness. He 
is never bored.

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

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

   ENGLISH

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

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

   ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim 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 
Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist and 
interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 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.

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. Travelling 
together with Robert 
Makłowicz, a famous 
Polish culinary critic, 
he has learned which 
side the bread is 
buttered looking into 
corners of places 
inaccessible to an 
ordinary man in the 
street. He is a cu-
linary globetrotter, 
a taste hunter and 
the co-founder of the 
Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

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

   ENGLISH

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

KATARZYNA 
WARNKE

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

   ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do 
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 turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and 
seating her behind 
the steering wheel 
even before she mo-
unted 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.panie-
wiozapanow.pl

ANNA 
NAZAROWICZ

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

   ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA     
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NIE BOISZ SIĘ, ŻE KTOŚ CIĘ KIEDYŚ TR AFI W NIEBEZPIECZNY 
SPOSÓB?

...i złamie nos?

ZŁ AMANIE NOSA TO CHYBA MAŁE PIWO W TAKICH WALK ACH. 
R ACZE J MAM NA MYŚLI GŁOWĘ, SKROŃ...

Jesteśmy bardzo dokładnie badani przed walkami i po nich. Re-
zonanse, tomografy, MRI głowy. Tutaj nie ma obaw. A jeśli ktoś mi 
powie, że od ciosów w głowę będę głupia to nie, nie będę głupia. 
Wiem, że często sportowcy, również zawodnicy sztuk walki są po-
strzegani jako osoby mniej inteligentne. A ja ciągnęłam w trakcie 
kariery studia, czasem nawet dwa kierunki.

A TE ZMIANY DYSCYPLIN TO PO CO? TO KWESTIA T WOJEGO 
ROZ WOJU?

Muai Thai zawsze gdzieś było ze mną. Zdobyłam po sześć razy 
mistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Ale był taki moment, 
że pomyślałam o igrzyskach olimpijskich w boksie. Pojechałam 
w 2011 roku na mistrzostwa Polski i oklepywałam swoje rywalki 
aż doszłam do finału. Ale na igrzyska nie pojechałam. Wtedy nie 
chciałam dać się namówić na MMA bo to rzeczywiście sport mocno 
kontaktowy. Ale potem, kiedy mieszane sztuki walki zaczęły rosnąć 
w siłę i rosła ich popularność, zdecydowałam się w to wejść.

Drobna kobieta, filigranowa. No tak, w końcu to waga 
słomkowa. Początkowo zdystansowana i ostrożna, ale 
z każdą minutą coraz bardziej otwarta i uśmiechnięta. 
Opowiada dlaczego się bije. Mówi o tym, że lubi być 
„kobieca”, a kiedyś chce być mamą… Joanna Jędrzejczyk.

MONIKA SZAŁEK
MAKE-UP: ANNA STELMASZCZYK CHOPARD’D

WOJCIECH Z AWIOŁ A

18 TOWARZYSZ PODRÓŻY / FELLOW TR AVELLER 
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A TER A Z JUŻ GŁOŚNO O TOBIE, 
WSZĘDZIE CIĘ PEŁNO.  
PASUJE CI TO? 

Tak, bo wiem, że to zaprocentuje. Pracuję na 
to całe życie. I być może teraz przede mną 
jeszcze ze dwa, trzy lata i cała ta bieganina 
się skończy. Choć z drugiej strony wątpię, 
bo należę do tych co cały czas biegają, 
nawet jak odpoczywają. Czasem potrze-
buję trochę czasu na odświeżenie ciała, 
głowy. Nie czuję się znużona, ale za dużo 
ostatnio było walk i zamieszania. Muszę 
mieć też czas nie tylko na odpoczynek ale 
też na wykorzystanie dobrego momentu na 
zabezpieczenie przyszłości.

CZ YLI K ASA? 

Kasa jest oczywiście ważna. W trakcie 
swojej kariery większość sportowców, o ile 
nie wszyscy, przechodzi bardzo ciężkie 
chwile, dlatego potrafimy docenić te dobre 
momenty. Wiemy jak to docenić.

W KOBIECYM MMA JEST DOBR A K ASA?

Tak, jest dobra. Ale myślę, że prawdziwy 
szał dopiero przyjdzie. Ostatnio byłam na 
świątecznej imprezie UFC. Zostali na nią 
ściągnięcie pracownicy z całego świata. 
Byłam tam jako mistrzyni świata, poza 
mną jeszcze Daniel Cormier. Pierwszy 
raz zaproszeni zostali zawodnicy. Miałam 
przyjemność oglądać prezentację, w której 
było jasno widać jak UFC się rozwija, co 
osiągnęła ta organizacja i jakie ma plany.

DL ACZEGO STANY?

Przede wszystkim dlatego, że UFC jest 
ze Stanów. To największa organiza-
cja na świecie, prawdziwa korporacja 
organizująca ponad 45 gal w roku, czyli 
praktycznie co tydzień. Przez wiele lat 
walczyłam w Muai Thai, miałam propozy-
cję przejścia do zawodowego boksu, byłam 
w kadrze Polski, może nawet była szansa 
wystartować w igrzyskach. I wszędzie 
jest swego rodzaju dyskryminacja. Jesteś 
kobietą, płcią słabszą, więc zarabiasz 
mniej. A w UFC jest inaczej. Wszyscy 
jesteśmy traktowani tak samo. Co więcej, 
jeżeli dajesz z siebie 100%, to otrzymujesz 
w zamian 200%.

W EUROPIE BYŁ ABYŚ W INNYM 
MIE JSCU.

Na pewno. Jakieś pół roku przed przej-
ściem do UFC chciałam zrezygnować ze 
sportu. To była dla mnie ciężka próba. Ale 
skończyło się dobrze bo wytrwałam.

JAK WE JŚĆ DO UFC? CHYBA NIE JEST 
Ł AT WO?

Wiesz jaki jest problem z polskimi zawod-
nikami? Wybierają sobie do walk przeciw-
ników–kelnerów po to tylko, by poprawić 
sobie ranking. A ja zrobiłam inaczej. Brałam 

walki, w których skazywano 
mnie na pożarcie. Mówiono: „Nie 
wygrasz tej walki, ta dziewczyna 
jest za dobra”. A ja mówiłam, że 
nie dość, że wezmę tę walkę, to 
jeszcze ją wygram. I dlatego jestem 
tu gdzie jestem. Rozstrzygający był 
przypadek walki z byłą zawod-
niczką MMA. Nawet moi trenerzy 
mówili: „Asia, to jeszcze nie ten 
czas”. A ja odpowiedziałam tylko: 

„Naprawdę? Powiedzcie im, że jak 
dadzą konkretne pieniądze to stanę 
do walki i ją nawet wygram”. Zno-
kautowałam ją w drugiej rundzie. 
Dwa dni później był telefon z UFC.

CO CI DA JE PIERWSZE MIE JSCE 
W R ANKINGU?

Nie myślę o tym. Miło, że ktoś 
docenia moje wyniki, że ktoś mnie 
dostrzegł jako sportowca. Jestem 
w gronie 20 najbardziej cenionych 
zawodników w MMA. Tam się liczy charakter i serce do walki. Mo-
żesz nawet przegrać, ale oni cię zatrzymają, bo robisz show. Chcą 
wyławiać osobowości.

W ŚWIECIE KOBIECEGO MMA JEST DUŻ A KONKURENC JA? TO 
PRZECIEŻ POCZ ĄTEK.

W mojej dywizji jest 30 zawodniczek. A UFC zrzesza najlepszych, 
trudno więc powiedzieć, że jestem papierowym mistrzem czy że 
nie mam rywalek. Ale ludzie tak myślą. A ja mam inne zdanie. Jak 
zaczynałam przygodę z Muai Thai dwanaście, trzynaście lat temu, 
w Polsce MMA dopiero się rodziło. A teraz jest kilka klubów w mie-
ście, tysiące zawodników. Gale są co tydzień. Ludzie tego nie widzą, 
bo wierzą tylko w to, co jest w otwartej telewizji.

JAK W YGL ĄDA T WOJE Ż YCIE? CIĄGLE TRENINGI I DIETA?

Dieta to ciężkie słowo, każdy się tego boi. Ja to nazywam racjo-
nalnym żywieniem. Czuwa nade mną Jakub Mauricz, który jest 
profesjonalistą w każdym calu. Ale mam oczywiście takie okresy 
kiedy diety się nie trzymam. Zaliczam kolejne sesje zdjęciowe 
i cieszę się ze swoich krągłości bo…

…KR ĄGŁOŚCI? POWIEDZIAŁ AŚ KR ĄGŁOŚCI? PRZECIEŻ JESTEŚ 
DROBNĄ DZIEWCZ YNĄ…

Jestem, ale czasem ważę nawet 10 kg mniej, wtedy jestem na 
totalnej „żyle”. I tęsknię w takich chwilach na przykład za ka-
napką z serem, za błahymi sprawami. Fajnie jest mieć fajny tyłek, 
większy cycek (śmiech). To jest fajne, a ludzie myślą, że dobrze 
jest być wyrzeźbionym i wysuszonym jak kabanos.

BIŁ AŚ SIĘ KIEDYŚ Z FACETEM?

Tak, ale nie lubię o tym mówić. To była sytuacja podbramkowa. 
Ale to wstyd. Kobieta nie powinna tego robić. Ten facet jednak 
przesadził.

W YGR AŁ AŚ?

Oczywiście, to był mój pierwszy nokaut (śmiech). Ale tydzień 
miałam kaca moralnego.

BRAŁAM WALKI, W KTÓRYCH 
SKAZY WANO MNIE NA POŻARCIE. 
MÓWIONO: „NIE W YGRASZ TE J WALKI, 
TA DZIEWCZYNA JEST ZA DOBRA”. A JA 
MÓWIŁAM, ŻE NIE DOŚĆ, ŻE WEZMĘ 
TĘ WALKĘ, TO JESZCZE JĄ W YGRAM. 
I DLATEGO JESTEM TU GDZIE JESTEM. 
ROZSTRZYGA JĄCY BYŁ PRZYPADEK 
WALKI Z BYŁĄ ZAWODNICZKĄ MMA. 
NAWET MOI TRENERZY MÓWILI: 

„ASIA, TO JESZCZE NIE TEN CZAS”. 
A JA ODPOWIEDZIAŁAM TYLKO: 

„NAPRAWDĘ? POWIEDZCIE IM, ŻE 
JAK DADZĄ KONKRETNE PIENIĄDZE 
TO STANĘ DO WALKI I JĄ NAWET 
W YGRAM”. ZNOKAUTOWAŁAM JĄ 
W DRUGIE J RUNDZIE. 
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JAK W YGL ĄDA T WÓJ 
TRENING PRZ YGOTOWUJĄCY 
DO WALKI?

Zaczynam od siły, czyli trzy 
razy w tygodniu siłownia. 
Przeplatam to elementami tech-
nicznymi, bo mięsień się spina 
i nie można go porwać. Potem 
wytrzymałość i znowu przeła-
mywanie barier bólu fizycznego 
i psychicznego, czyli duża 
liczba powtórzeń. Na przykład 
machanie sztangą, które ma 
być imitacją ciosów. To jest 
fajny okres bo wiem, że jeżeli go 
dobrze przepracuję to przyjdą 
efekty i walka będzie łatwiejsza. 
W taki sposób trzeba pracować 
kilkanaście tygodni, a ludzie 

myślą, że wystarczy wejść do oktagonu, powalczyć i to wszyst-
ko. A to nie tak. To ciężka praca. Wykorzystujemy w treningu 
elementy lekkiej atletyki, crossfitu, siłowe, z naprawdę różnych 
dziedzin sportu i w to wplatamy oczywiście boks, kickboxing, 
Muai Thai. Łączymy to wszystko w całość. Pamiętam, że kiedy 
przechodziłam z Muai Thai do MMA, byłam bardzo dobra w stójce, 
ale uczyłam się zapasów i parteru. Nie było łatwo się tego nauczyć, 
ale to na pewno łatwiejsze niż połączenie tego w całość. Stoisz, 
ktoś ci wjeżdża w nogi i musisz się szybko obronić, zareagować.

ALE TER A Z JESTEŚ TAK SZ YBK A, ŻE BI JESZ REKORDY 
Z ADANYCH CIOSÓW PODCZ AS WALKI. 220?

Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Ludzie myślą, że jestem bestią 
z oktagonu, ale jak ktoś poznaje mnie bliżej to mówi, że jestem 
fajną babką. Nie lubię siebie z oktagonu, mam zawsze warkoczy-
ki… Nie lubię ich. Ale one są konieczne, żeby włosy nie wpadały 
na twarz. Nie lubię siebie z oktagonu. Jestem wprawdzie mocna, 
charakterna i energiczna, ale nie jestem taka do bitki.  
Ja to traktuję jak sport. 

W POLSCE PEWNIE JUŻ NIE MASZ RY WALEK…

Raczej nie. 

A W STANACH JESTEŚ GWIA ZDĄ? 

Ludzie tak myślą, bo są przekonani, że tam mieszkam. Nawet Kuba 
Wojewódzki w swoim programie zapytał mnie jak się żyje w Stanach. 
A ja mieszkam w Olsztynie! Jestem nawet członkiem olsztyńskiego 
klubu. Trenuję z Mamedem Chalidowem i Asłambekiem Saidowem, 
wspaniały team. W Stanach zupełnie inaczej odbiera się zawodni-
ków MMA, bo UFC to potężna organizacja. Nie organizuje się gal na 3 
tysiące widzów, tylko średnio na 15, 16 tysięcy. Ostatnia moja gala to 
56 tysięcy ludzi. W Australii. Ronda Rousey była tam walką wieczo-
ru, a ja przed nią. Byli tacy, którzy mówili, że to szaleństwo. A bilety 
rozeszły się jak świeże bułeczki. Etihad Stadium w Melbourne nigdy 
wcześniej nie miał takiej frekwencji.

NIE PRZ Y TŁ ACZ A CIĘ TO?

Nakręca mnie. Żyję tym. Czuję taką siłę,  
że muszę jak najszybciej wejść do oktagonu. Dzień walki to dzień 
chwały. Wchodzę jak do domu, jak po swoje. Dodatkowo mam 
świadomość, że kończą się katusze treningowe.

CZ YLI WALK A, A POTEM TOTALNE 
ROZLUŹNIENIE?

Wreszcie jem coś z glutenem (śmiech). 
Generalnie coś trzeba zjeść, pobyć 
z bliskimi. Narzeczony przygotowuje mi 
pyszne jajeczka, mój tata piecze mi boczek 
co tydzień...

TATA… Z AWSZE MYŚL AŁEM, ŻE JEŚLI 
BĘDĘ MIAŁ CÓRKĘ NIE POZ WOLĘ BY 
KTOŚ JĄ SKRZ Y WDZIŁ 

Kiedy skończyłam 18 lat postanowiłam,  
że wyjadę trenować do Tajlandii. Miałam 
na to jakieś oszczędności. Tata mówił 
wtedy, że dołoży mi kasę, ale lepiej żebym 
sobie samochód kupiła. Mówił wtedy 
żebym może odpuściła ten sport, że 
skończę na wózku. Odpowiadałam: „tato, 
coś może ci się stać nawet kiedy idziesz 
chodnikiem”. Myślał, że ten sport będzie 
moją pasją tylko na chwilę, bo liczył na to, 
że będę fotografem. Kupiłam nawet bardzo 
dobry aparat, bardzo mnie interesowała 
fotografia. Ale teraz tata jest moim wielkim 
fanem. Naprawdę tym żyje i nauczył się ze 
mną o tym rozmawiać. A do Tajlandii i tak 
pojechałam na trzy miesiące. Chciałam się 
tam nawet przeprowadzić, ale ostatecznie 
spędziłam dwa lata w Holandii, gdzie 
trenowałam z najlepszym trenerem na 
świecie Ernesto Hoostem.

DOM RODZINNY I RODZICE MIELI 
WPŁY W NA TO JAK A JESTEŚ TER A Z?

Moi rodzice mieli mały sklep osiedlowy. 
Jak miałam kilka lat biegałam tam poma-
gać, mimo że rodzice gonili mnie do domu 
się uczyć. Ale zawsze tam gdzieś byłam, 
przebierałam się za świętego Mikołaja 
i rozdawałam cukierki klientom. Zawsze 
miałam świetny kontakt z ludźmi. W wieku 
13 lat stanęłam za ladą, nawet jeszcze 
niedawno czasem to robiłam. Teraz już 
nie, bo moją pracą jest sport i walka. Wiem 
jedynie, że gdybym nie była fighterką 
zostałabym bizneswoman. Od dziecię-
cych lat zarabiałam. Rodzice wpoili nam 
podstawowe wartości: rodzina, miłość, 
religia. Nie byliśmy ani biedną, ani bogatą 
rodziną, ale znaliśmy wartość pieniądza. 
I dzięki temu wszystkiemu teraz szanuję 
to co mam.

A NIE CZUJESZ LEKCEWA ŻENIA 
KOBIECE J ODMIANY MMA? WALCZ Ą 
SOBIE BABY…

Wiele osób tak mówi. Jak kobiety mogą 
walczyć… Pewnie ciągną za włosy, drapią 
się po twarzy. Ale dostaję też wiadomości 
w stylu: „zobaczyłem twoją walkę i widzia-
łem, że walczysz jak facet”. To dla mnie 
komplement, bo my kobiety nie mamy 
w sobie testosteronu, a jeśli już to jakąś 
znikomą ilość. My mamy estrogen. Musimy 
się tego wszystkiego uczyć. A u facetów 
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LUDZIE MYŚLĄ, ŻE JESTEM BESTIĄ 
Z OKTAGONU, ALE JAK KTOŚ 

POZNA JE MNIE BLIŻE J TO MÓWI, 
ŻE JESTEM FA JNĄ BABKĄ. NIE 

LUBIĘ SIEBIE Z OKTAGONU, MAM 
ZAWSZE WARKOCZYKI… NIE LUBIĘ 
ICH. ALE ONE SĄ KONIECZNE, ŻEBY 

WŁOSY NIE WPADAŁY NA TWARZ. 
NIE LUBIĘ SIEBIE Z OKTAGONU. 

JESTEM WPRAWDZIE MOCNA, 
CHARAKTERNA I ENERGICZNA, 

ALE NIE JESTEM TAKA DO BITKI. JA 
TO TRAKTUJĘ JAK SPORT. 



pójście na wojnę jest wręcz naturalne. 
Niewiele mówi się o tym, że to kobiety są 
większymi fighterami, to one muszą znosić 
megabóle życia.

CO Z TĄ FOTOGR AFIĄ? TO COŚ NA 
SERIO? T WOJA PRZ YSZŁOŚĆ?

Aparat leży w szafie. Ten sam, który 
kupiłam sobie parę lat temu. Nigdy go nie 
sprzedam i może kiedyś wrócę do foto-
grafowania. Na razie działam smartfonem 
(śmiech).

A INNE DYSCYPLINY SPORTU? GDZIEŚ 
W W Y WIADACH PRZEWINĄŁ SIĘ 
PIŁK ARSKI JUVENTUS TURYN.

Mój narzeczony jest wielkim fanem Ju-
ventusu, więc mimo woli również oglądam. 

Lubiłam kiedyś piłkę nożną, nawet w nią grałam.

CHWALIŁ AŚ SIĘ OSTATNIO W TELEWIZ JI ŚNIADANIOWE J 
PIERŚCIONKIEM Z ARĘCZ YNOW YM.

Wymusili to na mnie (śmiech).

ALE JEST TO FAKT, A TO OZNACZ A, ŻE Z APEWNE MYŚLISZ 
O ŚLUBIE I BYCIU MATK Ą…





head. I don’t feel weary, but recently there’s 
been too many fights and too much com-
motion. I need to have time not only to rest, 
but also to make the most of the good times 
and secure my future.

SO, IN OTHER WORDS, MONEY?

Money is important, of course. In the 
course of their career, most sportspeople 

– if not all – live through some really tough 
moments, and that’s why we can appreci-
ate those good ones. We know how to 
appreciate them.

C AN YOU MAKE GOOD MONEY IN 
WOMEN’S MMA?

Yes, you can. But I think the real frenzy is yet 
to come. Recently, I was at a party organ-
ized by the UFC (Ultimate Fighting Champi-
onship). They invited employees from over 
the world. I came as a world’s champion, 
Daniel Cormier came too. It was the first 
time that competitors were invited. I had the 
pleasure to watch a presentation, in which 
they showed the course of development, 
achievements and plans of the UFC.

WHY THE UNITED STATES?

Chiefly because the UFC is from the United 
States. It’s the biggest organization in the 
world, a genuine corporation holding over 
45 galas each year, so virtually one a week. 
I fought in Muay Thai for many years, I got 
an offer to transfer to professional boxing, 
I was in the Polish national team, maybe 
there was even a chance to go to the Olym-
pics. And everywhere there’s some sort 
of discrimination. If you’re a woman, the 
weaker sex, you earn less. And in the UFC 
it is different. We are all treated equally. 
What’s more, if you’re giving 100%, you’re 
getting 200% in return.

IN EUROPE, YOU WOULD BE IN 
A DIFFERENT PL ACE.

That’s for sure. Half a year or so before 
I transferred to the UFC, I wanted to quit 
sport altogether. It was a real trial for me. 
But it all ended well, because I persevered.

HOW C AN ONE GET TO THE UFC? IT’S 
NOT THAT SIMPLE, I GUESS?

You know what the biggest problem with 
Polish competitors is? They chose oppo-
nents-waiters to fight with, only to get higher 
in the rankings. But I did the opposite. I took 
the fights in which they sentenced me to be 
devoured. They said „you won’t win this fight, 
this girl is too good”.  And I said that I would 
not only take this fight, but also win it. And 
that’s why I’m here. A fight with a mixed 

martial artist was a decisive one. Even my 
own coaches kept on saying “Asia, it’s not 
the time yet.” And my answer was “Really? 
Tell them that if they give me a tidy sum of 
money, I’ll take the fight and even win it.” 
I knocked her out in the second round. Two 
days later, I got a call from the UFC.

WHAT ARE THE BENEFITS OF BEING AT 
THE TOP OF THE R ANKING?

I don’t think about it. It’s nice that some-
one appreciates my results, that someone 
acknowledges me as a sportswoman. I’m 
among 20 most prized mixed martial artists. 
What counts there is your character and 
fighting spirit. You can even lose, but they’ll 
keep you anyway, because you’re doing 
a show. They want to discover personalities.

IS THERE A BIG COMPETITION IN THE 
WORLD OF WOMEN’S MMA? AFTER ALL, 
IT’S STILL THE BEGINNING.

In my division, there are 30 mixed martial 
artists. And the UFC associates only the 
best fighters, so I couldn’t possibly say 
that I’m a paper champion or that I have 
no competitors. But people think this way. 
And I’m of a different opinion. When I start-
ed my adventure with Muay Thai twelve or 
thirteen years ago, here in Poland mixed 
martial arts were still in their infancy. And 
now there are several clubs in the city, 
thousands of competitors. Galas are held 
every week. People don’t see this, because 
they believe only in what they watch on the 
mainstream television.

HOW DOES YOUR LIFE LOOK LIKE? 
INCESSANT TR AININGS AND DIETING?

Diet is a heavy word, everyone’s scared of 
it. I call it rational nutrition. Jakub Mauricz 
keeps a watchful eye over me. He’s every 
inch a professional. But there are also times 
that I don’t stick to diet. I do one photo shot 
after another and enjoy my curves, because…

WAIT, WHAT? YOU SAID “CURVES”? BUT 
YOU’RE A PETITE GIRL…

I am, but sometimes I weigh 20 pounds 
less, and then I’m under a strict regime. 
That’s when I miss a cheese sandwich, 
I miss the mundane. It’s cool to have a cool 
bum and a bigger boob (laughs). It’s cool, 
and people think that to be cool means to 
be sculptured and dried up like a prune.

HAVE YOU EVER FOUGHT WITH A GUY?

Yes, but I don’t like talking about it. It truly 
was a predicament. But it’s a disgrace. 
A woman should never do such a thing. But 
what this guy did was an overkill.

Oczywiście, choć oczywiście ciężko 
powiedzieć sobie „stop” w trakcie kariery, 
która się tak rozwija. Ale myślę, że będę 
superfajną mamą. Będę miała piłkarza 
i fighterkę… Albo na odwrót – piłkarkę 
i fightera (śmiech). 

   ENGLISH

AS IF TO CLAIM WHAT’S MINE

A petite, frail woman. Well, we’re talking 
strawweight here after all. Distanced and 
cautious at first, with every passing minute 
she becomes more and more open, and her 
smile – more and more radiant. She tells me 
about why she’s fighting. She tells me how 
she likes to be “feminine”, and that someday 
she’d like to be a mom… Joanna Jędrzejczyk.

AREN’T YOU AFR AID THAT SOMEDAY 
YOU’LL GET HIT IN A DANGEROUS WAY?

...and get my nose broken?

I THINK BREAKING NOSE IS SMALL 
POTATOES IN SUCH FIGHTS. WHAT 
I MEAN IS HEAD, TEMPLE…

We are thoroughly examined before fights 
and after them. Resonance, tomography, 
MRI scans of the head. No worries here. And 
if someone tells me that I’ll get stupid from 
all those blows to the head, I’ll tell them 
that no, I won’t. I know that sportspeople – 
martial artists too – are often thought to be 
less intelligent. And yet here I was, pursuing 
my career and studying at the same time, 
sometimes even at two faculties.

AND WHY ALL THOSE CHANGES OF 
SPORTS DISCIPLINES? WAS IT ABOUT 
YOUR DEVELOPMENT?

Muay Thai has always been with me in 
some way. After all, I am a six-time world 
champion and a champion of Europe. But 
there was a moment when I thought about 
Olympics in boxing. In 2011, I went to the 
Polish championships and kept on beating 
up my competitors until I got to the finals. 
But I didn’t go to the Olympics. Back then 
I refused to be talked into MMA, because it’s 
a sport that involves an awful lot of contact. 
But then, when mixed martial arts began to 
rise in strength and popularity, I decided to 
give it a try.

AND NOW EVERYONE’S TALKING  
ABOUT YOU, YOU’RE EVERY WHERE.  
ARE YOU OK AY WITH IT?

Yes, because I know that it’ll pay off later 
on. I’ve been working for it my entire life. 
And who knows, maybe I’ll have only two 
or three years ahead of me, and that will be 
it. But on the other hand, I very much doubt 
that I’m one of those who are always run-
ning, even when they’re resting. Sometimes 
I need some time to refresh my body, my 
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DID YOU WIN?

Obviously, it was my first knockout 
(laughs). But afterwards, I had a moral 
hangover for a week.

HOW DOES YOUR TR AINING BEFORE 
A FIGHT LOOK LIKE?

I begin from strength, so three times a week 
I go to the gym. I alternate it with some 
technical elements, because a muscle coils 
and you can’t strain it. Then endurance and 
again breaking barriers of physical and 
mental pain, or, in other words, lots of repeats. 
For example, waving a a barbell, which is 
supposed to imitate blows. It’s a very nice 
phase, because I know that if I work hard, the 
effects will come and the fight will be easier. 
You need to work this way over a dozen of 
weeks, and yet people think that it’s enough 
to just enter the octagon, do some random 
fighting and that’s it. But it’s not like this. It’s 
a hard work. In our training, we use elements 
of athletics, crossfit, strength exercises, all 
from really diverse sports disciplines, and, of 
course, we incorporate it into boxing, kick-
boxing and Muay Thai. We make it a whole. 
I remember that when I moved from Muay 
Thai to mixed martial arts, I was exception-
ally good at handstand, but I was learning 
wrestling and ground fighting instead. It 
wasn’t easy to learn it, but it’s definitely easier 
than combining it together. You stand still, 
someone attacks your legs and you have to 
defend yourself quickly, react somehow.

BUT NOW YOU’RE SO FAST THAT 
YOU’RE BREAKING RECORDS OF THE 
NUMBER OF BLOWS STRUCK DURING 
A FIGHT. 220?

Something along the lines, I don’t remem-
ber the exact number. People think that I’m 
a beast from octagon, but when they get to 
know me better, they say that I’m actually 
a good sport. I don’t like the me from the 
octagon, I always have braids… I don’t like 
them. But it’s necessary for the hair not to 
fall on your face. I don’t like the me from 
the octagon. I am strong, feisty and ener-
getic, but I’m not the one to look for a fight. 
I treat it only as a sport.

I SUPPOSE YOU DON’T HAVE ANY 
COMPETITORS IN POL AND…

No, I think not.

AND ARE YOU A STAR IN THE STATES?

People think that way, because they’re con-
vinced that I live there. Even Kuba Wojew-
ódzki asked me in his program if I enjoy liv-
ing in the USA. And I live in Olsztyn! I’m even 
a member of the Olsztyn club. I train with 
Mamed Chalidow and Asłambek Saidow, 

a dream team. In the USA, mixed martial 
artists are perceived in a totally different way, 
because the UFC is an influential organiza-
tion. There are no galas for 3 thousand view-
ers, but for more or less 15-16 thousand. My 
most recent gala was held for 56 thousand 
people. In Australia. The fight of the night 
was that of Ronda Rousey, and I fought 
before her. There were people who said that 
it was sheer madness. And all the tickets sold 
like hot cakes. Etihad Stadium in Melbourne 
had never had such attendance before.

DOESN’T IT MAKE YOU FEEL 
OVERWHELMED?

It fires me up. It keeps me going. I feel such 
power that I need to go into the octagon. 
A day of a fight is a day of glory. I go into it 
as if it was my home, as if to claim what’s 
mine. What’s more, I’m aware that it’s the 
end of training torments.

SO FIRST A FIGHT, THEN A TOTAL 
REL A X ATION?

Then at last I eat something that contains 
gluten (laughs). In short, you need to eat 
something, spend some quality time 
with your family and friends. My fiancé 
pampers me with delicious eggs, and every 
week my dad serves grilled bacon…

DAD… I’VE ALWAYS THOUGHT THAT IF 
I HAD A DAUGHTER, I WOULDN’T LET 
ANYONE HURT HER.

When I turned eighteen, I decided to go to 
train in Thailand. My savings would have 
covered it somehow. Dad kept on saying 
then that he’d give me more money, but 
maybe I should spent it on a car. That maybe 
I should quit this sport, that I would end up 
on a wheelchair. Each time I replied, “Dad, 
you can get hurt even while going down 
the sidewalk.” He thought that this sport 
would be just a temporary passion, because 
he was hoping I’d become a photographer. 
I even bought a very good camera, I found 
photography very interesting. But now my 
dad is my big fan. He’s really very excited 
about it all and he’s learnt to talk to me about 
it. And as for Thailand, I went there for three 
months anyway. I even wanted to move there, 
but eventually I spent two years in Holland, 
where I trained with the best coach in the 
world, Ernesto Hoost.

HAVE YOUR FAMILY HOME AND 
PARENTS HAD AN INFLUENCE ON THE 
WAY YOU’RE NOW?

My parents had a small local shop. When 
I was several years old, I kept running in 
to help, even though my parents always 
told me to go back home and learn. But 

somehow I was always around, I dressed 
up as Santa Claus and gave out candy to 
customers. I’ve always had a great contact 
with people. When I was thirteen, I worked 
the cash register, I occasionally did it up 
until recently. But not anymore, because 
my job is all about sport and fight. I only 
know one thing – that if I hadn’t become 
a fighter, I would have been a business-
woman. I’ve been earning money since 
childhood. My parents instilled into us the 
core values: family, love, religion. We were 
neither a poor, nor a rich family, but we 
knew the value of money. And thanks to 
that I now cherish everything I have.

AND DON’T YOU FEEL THAT THE 
WOMEN’S MMA IS DISREGARDED? LIKE, 
WHAT’S THE BIG DEAL, IT’S ONLY T WO 
CHICKS FIGHTING…

Many people say this. How well can women 
fight? They probably just pull at each 
other’s hair and scratch each other’s faces. 
But I also get messages like: “I saw your 
fight and you fight like a guy.” It’s a compli-
ment for me, because we don’t have tes-
tosterone, and even if we do, it’s not a very 
great amount. We have estrogen. We have 
to learn all of this. And for a guy going to 
war is almost natural. Hardly anyone talks 
about it, but it is women who are bigger 
fighters, it is they who have to bear the 
megapains of life.

AND WHAT ABOUT PHOTOGR APHY? IS 
IT SOMETHING SERIOUS? IS IT YOUR 
FUTURE?

The camera lies in a cupboard. The same 
one I bought several years ago. I’ll never 
sell it and maybe one day I’ll get back to 
photography. For now, I’m making do with 
my smartphone (laughs).

AND OTHER SPORTS DISCIPLINES? 
SOMEWHERE IN YOUR INTERVIEWS 
YOU MENTIONED THE FOOTBALL TEAM 
JUVENTUS TURYN.

My fiancé is a great fan of Juventus, so, 
willy-nilly, I watch it too. I used to enjoy 
football in the past, I even used to play.

RECENTLY, YOU WERE SHOWING 
OFF YOUR ENGAGEMENT RING IN 
A BREAKFAST T V.

They forced me into it (laughs).

BUT IT’S A FACT, AND IT MEANS 
THAT YOU PROBABLY THINK ABOUT 
MARRIAGE AND BEING A MOM…

Of course, but certainly it is hard to tell 
yourself to stop when your career is still at 
its peak. But I think that I’ll be a supercool 
mom. I’ll have a footballer boy and a fighter 
girl… Or the other way around – a footballer 
girl and a fighter boy (laughs). 
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Odwiedziłem już całkiem sporo wysp  
w swoim życiu, ale niewiele z nich dorównuje 
surowemu pięknu i tropikalnemu bogactwu,  
jakie znaleźć można w Vanuatu. Na wyspy 
Vanuatu wybrałem się pod koniec grudnia  
2015 roku. Przerosły moje najśmielsze 
oczekiwania, zwłaszcza Zatoka Szampańska 
położona przy Espiritu Santo.

SCOT T PA SSTU
AU
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Korzystając z oferty linii Princess Cruises, udaliśmy się 
w dziesięciodniową podróż po archipelagach Nowej 
Kaledonii i Vanuatu z dwudniowym przystankiem na 
wyspie Espiritu Santo w Vanuatu. Nasz statek zakotwi-

czył na morzu obok niesamowitej Zatoki Szampańskiej, ukrytej 
pośród gęstych lasów tropikalnych splatających się z błękitnymi 
wodami zatoki. Nigdy wcześniej nie widziałem tak pięknego 
miejsca. Z powodzeniem mogłoby konkurować z Wyspami Co-
oka, co – moim zdaniem – o czymś świadczy.

W planie mieliśmy dwa dni na zwiedzanie okolicy, a ja już 
wcześniej zaplanowałem, co mógłbym zobaczyć na Espiritu 
Santo. Jednym z takich miejsc było tak zwane Blue Hole na 
rzece Riri, do którego wycieczkę połączyłem ze spływem 
tradycyjnym vanuatańskim canoe wzdłuż rzeki. Z pewnością 
można uznać ją za jedno z tych przeżyć, które koniecznie trze-
ba w życiu doświadczyć. Chciałem koniecznie sfotografować 
rzekę i lagunę Blue Hole, do której prowadziła.

29
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Sama rzeka, jak wszystkie laguny w Va-

nuatu, płynnie na wapiennym podłożu, co 
nadaje jej opalizującej, niebieskiej barwy. 
Zasilane jest słodką wodą z podziemnych 
źródeł, dzięki którym wprost nie da się 
opisać czystości ich wód. Koniecznie 
trzeba zabrać ze sobą kamerę GoPro albo 
aparat wodoodporny, by zachować choć 
część przeżyć, które na zawsze pozostaną 
w pamięci. Starałem się uwiecznić ten 
moment na filmach i zdjęciach, bo nie da 
się tego przekazać słowami. Po pokonaniu 
rzeki Riri czeka na was tropikalna oaza – 
miejsce marzeń. Bezkres ciemnozielonej 
dżungli otacza egzotyczną i jaskrawo 
błękitną lagunę. Huśtawki sporządzone ze 
sznurków i drewnianych desek zachęcają 
do sięgnięcia w głąb zatoki.

Przy okazji wycieczki wzdłuż rzeki Riri 
do Blue Hole wybraliśmy się do dwóch 
innych lagun. Matevulu Blue Hole i Nanda 
Blue Hole. Dostęp do każdej z nich jest płat-
ny, ale opłata, uiszczana na rzecz właścicie-
la ziemi, nie jest zbyt duża (5-10 AUD).

Choć głównym punktem programu każ-
dej wizyty na Espiritu Santo są bez wątpie-
nia plaże i magiczne laguny znajdujące się 
na wyspie, warto zatrudnić kogoś miejsco-
wego, kto zawiózłby was do innych części 
wyspy, co z pewnością powoli odkryć, jak 
wiele do zaoferowania ma Vanuatu. Nic nie 
przebije wycieczki objazdowej po wyspie 
na tyłach pikapa – wiatr we włosach, zero 
zmartwień i pozdrowienia od mieszkań-
ców Vanuatu. Ogromny kontrast w porów-
naniu ze światem zachodnim, w którym 
tak szybko przyzwyczajamy się do wygód.

DŻUNGLA VANUATU JEST DZIKA, A JE J KRA JOBRAZY 
ZAPIERA JĄ DECH W PIERSIACH. PONIEWAŻ 
PRZYPŁYNĘLIŚMY DO VANUATU STATKIEM 
W YCIECZKOW YM, WIĘKSZOŚĆ RODZIN I OSÓB 
PODRÓŻUJĄCYCH SAMOTNIE ZDECYDOWAŁA SIĘ NA 
ZAKUP W YCIECZKI U OPERATORA RE JSÓW. 
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Dżungla Vanuatu jest dzika, a jej krajo-
brazy zapierają dech w piersiach. Ponie-
waż przypłynęliśmy do Vanuatu statkiem 
wycieczkowym, większość rodzin i osób 
podróżujących samotnie zdecydowała się 
na zakup wycieczki u operatora rejsów. 
Taka opcja jest nie tylko znacznie bardziej 
kosztowna. Na wycieczkę wyruszacie 
później i macie mniej kontroli nad tym,  
co będziecie robić i co zobaczycie w ciągu 
dnia. Chciałbym zdecydowanie podkreślić 
plusy podróżowania w sposób, w jaki robią 
to miejscowi. Po pierwsze, będzie to was 
kosztowało jedynie niewielką część ceny, 
jaką trzeba byłoby zapłacić za wycieczkę 
rezerwowaną z wyprzedzeniem (czasem 
uda się zaoszczędzić nawet dwie trzecie 
ceny). Dodatkowo będziecie mogli po-
dróżować bez żadnych ograniczeń, co da 
wam mnóstwo satysfakcji. My zarezer-
wowaliśmy wycieczkę za pośrednictwem 
vanuatańskich przewodników tego dnia, 
w którym przybyliśmy do Zatoki Szam-
pańskiej. Znają wyspę jak własną kieszeń 
i oferują ceny nie do przebicia. 

Pierwszego dnia za przejażdżkę na 
tyłach pikapa, podczas której udało nam się 
zobaczyć tak wiele niesamowitych miejsc, 
zapłaciliśmy 25 dolarów. Drugi dzień 
kosztował każdego z nas około 30 dolarów, 
a w cenę wliczono przystanek w Lungaville 
(stolica Espiritu Santo) na (opcjonalny) 
lunch. Ponadto trzeba pamiętać o dodatko-
wych 5-10 AUD za wstęp do każdej z lagun. 
Są zdecydowanie warte tej ceny i stanowią 
chyba najlepsze, co może was spotkać 
na wyspie. Pod koniec każdego dnia 

wracaliśmy spokojnie do Zatoki Szampańskiej, kąpaliśmy się w jej 
wspaniałych wodach i nurkowaliśmy przy plaży otoczonej dżunglą 
i palmami. Nawet plaża wprawia tutaj w zachwyt – jej krzemionko-
wy piasek zachęca do kąpieli w wodach zatoki. Espiritu Santo to bez 
wątpienia miejsce, do którego powinien wybrać się każdy podróżnik 
spragniony przygód. 

   ENGLISH

EXPLORING VANUATU

I’ve travelled to quite a few island destinations  
so far in my lifetime, but very few compare  
to the raw beauty and tropical richness that is Vanuatu. 
I ventured to the islands of Vanuatu in late December 2015 
and it exceeded all of my predisposed expectations, but 
most notably, Champagne Bay - Espiritu Santo.

We travelled with Princess Cruises on a ten-day journey 
throughout the New Caledonia and Vanuatu archipelagos with 
a two-day stop over on the island of Espiritu Santo, Vanuatu.  
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Our ship anchored offshore by the incredible Champagne 
Bay stretch, nestled in amongst thick rainforest that intertwined 
along side the electric blue waters of Champagne Bay. This 
location was like nothing I’d ever seen. It even rivaled that of the 
Cook Islands, which (in my opinion) is saying something.

With two days of explorations to be had, I had already pre-
planned a rough idea of what I wanted to see whilst visiting 
Espiritu Santo. A trip to the Riri River Blue Hole was one of 
them, accompanied by a trip down the Riri River in a traditional 
Vanuatuan canoe - One of many bucket list items. I was deter-
mined to photograph the Riri River itself, and the blue hole that 
it subsequently led to.

The river itself (and all of the blue holes in Vanuatu) is com-
prised of a limestone base, giving it that iridescent, electric blue 
colour. They are fed by fresh water underground springs making 
the clarity absolutely indescribable. Take your gopro or under-
water camera, as it’s a moment you’ll never forget. I attempted to 
record the moment by vlogging and photographing, as it truly is 
incommunicable. What awaits you after venturing down the Riri 
River is a tropical oasis - something only dreams are made of. 
A plethora of dark green jungle overwhelmingly surrounds the 
most exotic and vividly coloured blue lagoon. Rope swings are at 

the ready with timber platforms enticing 
you to the waters edge...

Along with a trip to the Riri River and 
Riri Blue Hole, we adventured to two other 
blue lagoons. The Matevulu Blue Hole and 
the Nanda Blue Hole. Each has an entry 
cost payable to the owner of the land and 
is fairly minimal (AUD $5-10). Although 
the highlight of a visit to Espiritu Santo is 
without a doubt its beaches and magical 
blue lagoons, hiring a local to drive you 
to each part of the island is well worth it 
to truly experience what Vanuatu has on 
offer. Nothing beats cruising around in 
the back of a beat up Ute with not a single 
worry in the world - the wind ripping past 
your face and the friendly cheers and 
waves from the locals is hard to beat - 
Such an ultimate contrast to the western 
world where our creature comforts are of-
ten taken for granted. The Vanuatu jungle 
is wild. Its landscapes,breathtaking.

Having travelled on a cruise ship, most 
families and individuals had opted to 
purchase their tours through the cruise 
company. This option is not only far 
more expensive, but you also leave later 
in the day and have less control over 
what you get to see and do throughout 
the day. I can’t emphasise enough, the 
importance of experiencing travelling 
like a local. Not only will this cost you 
a fraction of the price (sometimes two 
thirds cheaper than that of a pre-booked 
cruise tour), but you also get to travel in 
a way that is so free and fulfilling - soul 
enriching. We booked our day once we 
arrived onto Champagne Bay through 
a couple of local Vanuatu guides. They 
know the island inside out and offered 
prices that just can’t be beaten. We 
paid $25 to be driven in the back of Ute 
around the island on the first day to 
experience so many incredible places. 
The second day cost approximately $30 
each, which included a stop in Lugan-
ville (Espiritu Santo’s capital) for lunch 
(optional). Be sure to budget an extra 
AUD $5-10 for entry into each blue hole 
on top of that - An absolute bargain and 
the best experience you can possibly get 
whilst visiting the island.

At the end of each day, we arrived 
safely back at Champagne Bay and en-
joyed a relaxing swim and snorkel along 
the jungle and palm fringed beach. Even 
the sand is jaw dropping - A white silica 
sand beach just beckons you to the waters 
edge. Espiritu Santo is without a doubt 
a must do for any traveller and adventure 
seeking enthusiast. 





polskie morze lubią zastąpić wodami śród-
lądowymi. Dużą część parku zajmują jezio-
ra (jest ich aż 53, a pomniejszych oczek 
wodnych – około 100), z czego najważniej-
sze, Wdzydze, stanowi aż 76% powierzchni 
wodnej parku. Zarazem prawie cały jego 
obszar leży w dorzeczu Wdy. Takie walory 
przyrodnicze sprzyjają występowaniu 
wielu zwierząt, w tym rzadkich gatunków.

Zamieszkują tu m.in. sarny, dziki, zające, 
borsuki, lisy i jenoty, dla których leśno-
-trawiasty krajobraz parku tworzą idealny 
dom (w tak zróżnicowanym ekosystemie 
łatwiej im zdobywać pożywienie). Ze 
względu na mnóstwo jezior i torfowisk, 
występuje też dużo bobrów. Choć same 
są płochliwe, to bobrze tamy czy nory na-
potkać można co krok. Z innych zwierząt, 
które przynajmniej za dnia trudno spotkać 
„twarzą w twarz”, występują nietoperze, 
i to aż w dziesięciu gatunkach. Wśród nich 
szczególnym okazem jest nocek łydkowło-
sy, uznany za wymierający w całej Europie.

Wiele zagrożonych gatunków znajduje 
schronienie w lasach i nad wodami parku. 
Jednym z nich jest szlachar, wijący gniazda 
nad brzegami Jeziora Wdzydze. Ten piękny 
ptak podlega ścisłej ochronie. Zresztą oko-
lice Wdzydzy to raj dla amatorów ornitolo-
gii, szczególnie wczesną wiosną. Szacuje 
się tu występowanie około 126 gatunków 
ptaków, których powroty po zimie bywają 
naprawdę spektakularne.

Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobra-
zowego jest cenna nie tylko w skali Polski, 
ale i całej Europy. Razem z trzema innymi 
parkami (Tucholskim, Wdeckim i Zabor-
skim) w 2010 r. decyzją Międzynarodowej 

Nadchodzi koniec zimowego przemęczenia  
– z początkiem marca wypatrujemy pierwszych 
oznak wiosny i ogarnia nas większa chęć do działania. 
A wszystko to za sprawą przyrody. Weekend bliżej  
natury przypomni nam, że jesteśmy jej częścią.

WYŁĄCZ TELEFON

WDZ YDZKI PARK KR A JOBR A ZOW Y

Geograficznie położony w północno-
-zachodniej części Borów Tucholskich, 
kulturowo należący do Kaszub, Wdzydzki 
Park Krajobrazowy mieści w sobie bogac-
two fauny i flory. Wystarczy pokonać 70 
km na południowy zachód od Gdańska, by 
znaleźć się wśród zieleni, która o tej porze 
roku właśnie zaczyna budzić się do życia. 
Ogromny obszar parku w 64% pokrywają 
lasy. Jest tu też coś dla wszystkich, którzy 

J
eśli mieszkamy w dużym mieście, 
kontakt z naturą mamy ograni-
czony. Życie w biegu, stres i ciągły 
przepływ informacji. Możemy nawet 
nie zauważyć, jak zmieniają się pory 

roku! Zmęczeni po zimie, szukamy ukoje-
nia. Zostawmy siłownie i masaże, wybierz-
my się do lasu. Najlepiej do takiego, gdzie 
przyroda jest w stanie nienaruszonym. 
Takim miejscem są Kaszuby i mieszczący 
się tam Wdzydzki Park Krajobrazowy.

WIOSNA  
SIĘ BUDZI

SYLWIA GUTOWSK A

WOJCIECH ZDUNEK



DESTINATION / POMORSKIE 35Rady Koordynacyjnej Człowiek i Biosfera 
obradującej w Paryżu Wdzydzki Park Kra-
jobrazowy został włączony w obszar Re-
zerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Stanowi 
on największy w Polsce Rezerwat Biosfery, 
obejmujący obszarem 320 tysięcy ha. 

Zwiedzać park można na wiele sposobów. 
Udanie się na pieszą wędrówkę szlakiem 
pięciu jezior to tylko jedna z możliwości. 
Rowerzyści mogą wybrać spośród sześciu 
tras, zaś amatorzy wód powinni popłynąć 
w rejs po „Kaszubskim Morzu”. Formy ak-
tywności są tu niemal nieograniczone.

K ASZUBSKI PARK ETNOGR AFICZNY

Choć dzika przyroda i średnio urodzajne 
gleby nie sprzyjały osadnictwu, nie od 
dziś wiadomo, że Kaszubi to hardzi ludzie. 
Tworzone przez nich zabudowy harmonij-
nie komponowały się z otaczającą naturą. 
I tak na terenach Wdzydzkiego Parku 
Narodowego zachowały się malowni-
cze wsie i stare dróżki z drewnianymi 
kapliczkami i krzyżami. Warto odwiedzić 
wieś Wdzydze Kiszewskie, gdzie mieści 
się Kaszubski Park Etnograficzny. Tu 
w jednym miejscu przedstawiona jest cała 
kultura materialna tego zróżnicowanego 
regionu. Na 5 ha parku znajduje się 5 
sektorów, z którego każdy odpowiada 
innemu obszarowi Kaszub. Organizowane 
są tam doroczne imprezy, takie jak Zie-
lone Świątki, Ścinanie Kani, Odpust św. 
Barbary czy „Z motyką na ziemniaka” – 
wielkie wykopki ziemniaka i topinamburu. 
Można nauczyć się lepić garnki, haftować 
czy malować na szkle. Latem dzieci mogą 
wziąć udział w zajęciach w zabytkowej, 
przedwojennej szkole, trzymając w rękach 
prawdziwe gęsie pióro. Na koniec rodzice 
mogą zasiąść w jednej z rekonstru-
owanych karczm i spróbować smaków 
autentycznej kaszubskiej kuchni. 
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TURN OFF YOUR PHONE, 
SPRING IS COMING
The end of the winter fatigue is 
approaching. With the beginning of March, 
we expect the first signs of spring and have 
more energy to act. And everything thanks 
to nature. A weekend in the bosom of nature 
will remind you that you are a part of it. 

If you live in a big city, you have limited 
contact with nature. Always in a rush, under 
stress and exposed to a constant flow of 
information. You may not even notice how 
seasons change! Exhausted after winter, 
you look for consolation. Leave gyms and 
massages behind. Go to the forest. Most 
preferably to one where nature is intact. 
Kashubia with its Wdzydze Landscape Park 
is certainly such a place.

WDZ YDZE L ANDSC APE PARK

Geographically situated in the north-west 
of the Tuchola Forest and culturally a part 
of Kashubia, Wdzydze Landscape Park 
hides an abundance of fauna and flora. You 
just need to drive 70 km to the south-west 
of Gdansk in order to find yourself among 
greenery, which comes to life precisely in 
this season of the year. As much as 64% of 
the enormous park is covered in forests. If 
you like replacing the Polish sea with lakes, 
you will find something for yourself here 
too. They cover a large part of the park 
(there are as many as 53 lakes and around 
100 smaller ponds here). The most impor-
tant one, Wdzydze Lake, constitutes as 
much as 76% of the total water area of the 
park and is almost entirely located within 
the river basin of the Wda. Such natural 
values favour the occurrence of many 
animals, including rare species.

Among others, the woodland and grassy 
landscape of the park is home to roe deer, 
wild boar, hares, badgers, foxes and rac-
coon dogs (it is easier to find food in such 
a diverse ecosystem). Thanks to a lot of 
lakes and peat bogs, the park is inhabited by 
many beavers, too. Even though the animals 
themselves are skittish, you can find their 
dams or lodges at every turn. Other animals 
that can be difficult to find “face to face”, at 
least during the day, include bats. There are 
as many as 10 species in the park, including 
the special pond bat, which is considered 
endangered in the whole Europe.

Many threatened species find shelter in 
the forests and by the waters of the park. 
The red-breasted merganser, which builds 
its nests on the shores of Wdzydze Lake, 
is one of them. This beautiful bird is under 
strict protection. As a matter of fact, the 
whole surroundings of Wdzydze are a para-
dise for the enthusiasts of ornithology, 
especially in early spring. It is estimated 
that around 126 species of birds can be 
found here. Their returns after winter are 
sometimes really spectacular.

The nature of Wdzydze Landscape Park 
is precious on both a national and European 

scale. Together with three other parks (Tu-
chola, Wda and Zaborski Landscape Parks), 
it was included in the buffer zone of the 
Tuchola Forest Biosphere Reserve based on 
the decision made in 2010 by the Interna-
tional Coordinating Council of the Man and 
the Biosphere Programme seated in Paris.  
It is the biggest Biosphere Reserve in Poland 
and covers an area of 320,000 ha.

There are various ways to enjoy the park. 
Going on a hike along the trail of five lakes 
is just one of the possibilities. Cyclists can 
choose from among six routes, and those 
who prefer water can take a cruise around the 
“Kashubian Sea”. Wdzydze Landscape Park 
offers almost unlimited forms of activity.

K ASHUBIAN ETHNOGR APHIC PARK

Even though wild nature and not very 
fertile soil did not favour settlements, 
Kashubians have been known for their 
tough characters for a long time. The 
buildings they erected perfectly matched 
the surrounding nature. Many picturesque 
villages and old paths with wooden chapels 
and crosses have survived in Wdzydze 
Landscape Park to this day. It is especially 
worth visiting Wdzydze Kiszewskie and its 
Kashubian Ethnographic Park. You can see 
the whole material culture of this diverse 
region in one place. With an area of 5 ha, 
the park is divided into 5 sectors, each of 
which corresponds to a different part of 
Kashubia. Moreover, it organizes annual 
events like Whit Sunday, Beheading the 
Kite, St Barbara Church Fair or “Hoeing 
potatoes”, which consists in potato and 
topinambur lifting. You can learn how to 
mould pots and embroider or try glass 
painting. And in summer, children can 
take part in classes organized in a historic, 
pre-war school and hold real quill feathers. 
After all those attractions, their parents 
can sit down in one of the reconstructed 
inns and try authentic Kashubian cuisine. 
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LICZY  
SIĘ



Od kilku lat niezmiennie w prestiżowych zestawieniach 
najlepszych hoteli świata. Uznany za jeden z najbardziej 
luksusowych hoteli w naszym kraju. O tym jak 
stworzyć hotel ze światowej półki, o pasji, poświęceniu 
i metafizycznym związku pomiędzy budynkiem, który 
był sowiecką ambasadą i chłopakiem, który zamiast 
zostać prokuratorem wolał być marzycielem, opowiada 
Marcin Mazur, general manager pięciogwiazdkowego 
H15 Boutique Hotel.

PASJA

JAK SPR AWIĆ, ŻEBY SZ ACOWNA, 
MIESZCZ AŃSK A K AMIENIC A Z SIERPA-
MI I MŁOTAMI NA FASADZIE, OC AL AŁ A 
Z WOJENNEGO POGROMU, USTAWIONA 
W CIASNO Z ABUDOWANYM ŚRÓDMIE-
ŚCIU WARSZ AW Y PRZ Y POZNAŃSKIE J 
MIĘDZ Y KULTOW YM BAREM KR AKEN 
A Z ABY TKOWĄ POCZTĄ PRZEMIENIŁ A 
SIĘ W OA ZĘ SPOKOJU I KOMFORTU? 
KIM TRZEBA BYĆ ABY WIEDZIEĆ JAK 
PROWADZI SIĘ EKSKLUZ Y WNY HOTEL 
I JAK POPROWADZIĆ GO DO SUKCESU?

Najpierw musi być produkt, czyli w tym wy-
padku hotel, który ma wystarczająco dużo 
atutów, aby przy dobrym prowadzeniu mieć 
szansę wspiąć się na szczyt. Zarząd spółki 
taki właśnie produkt mi powierzył, a ja tylko 
takiego szukałem. Wcześniej przed moim 
rozpoczęciem wiele lat trwała przebudowa 
budynku, podczas której bardzo wiele ele-
mentów zostało starannie przemyślanych. 
Taki produkt to połowa sukcesu. Na drugą 
połowę skład się wiele aspektów, w tym 
właśnie szeroko pojęte zarządzanie. Jest 
to trochę jak prowadzenie własnego domu, 
tylko trochę większego…

CZ YLI LICZ Y SIĘ BR ANŻOWE 
DOŚWIADCZ ANIE?

Doświadczenie branżowe to oczywiście 
podstawa, ale w nie mniejszym stopniu 
liczy się intuicja, którą rozumiem jako 
sumę doświadczeń, ale tych życiowych, 
z których nie zdajemy sobie sprawy przy 
podejmowaniu decyzji. Robiłem w życiu 

bardzo dużo różnych rzeczy, od typowo 
studenckich wyjazdów zarobkowych do 
Holandii i Stanów i pracy na budowie, 
poprzez pracownię artystyczną, do 
pracy w korpo. Doświadczenia z każdego 
miejsca są nie do przecenienia i przydają 
się w życiu codziennym hotelu. A naj-
ważniejsza nauka jest taka: wszystko się 
da i wszystko jest możliwe. Mówię o tym, 
bo przywykłem, że na każdym szczeblu 
w każdej branży pracownicy lub współ-
pracownicy lubią odpowiadać, że czegoś 
się nie da zrobić. Moim ludziom przez 
długi czas udowadniałem, że wszystko 
się da, że wszystko można zrobić lepiej 
lub jeszcze lepiej. Sky is the limit – to moje 
ulubione motto. Obecnie moi ludzie już 
raczej nie odpowiadają, że się nie da, bo 
w końcu zrozumieli, że poza jakością to 
właśnie innowacyjność decyduje czy jest 
się konkurencyjnym.

KONKURENC JA NIE POZ WAL A SPOCZ ĄĆ 
NA L AUR ACH.

Bardzo się z tego cieszę. Walczymy, ale 
uczciwie. I bardzo to doceniam. Hote-
larstwa uczyłem się w Wielkiej Brytanii, 
a tam konkurencja była niezdrowa. 
Właściciele małych pensjonatów wypisy-
wali negatywne opinie jedni na drugich. 
W Polsce, a przynajmniej w Warszawie, to 
sytuacje marginalne. Rywalizujemy w ten 
sposób, że staramy się o naszych gości 
najlepiej jak możemy, a jak już w ostatecz-
ności coś pójdzie nie tak to liczy się jak 

W Y WIAD / INTERVIEW 37

GRZEGORZ K APL A

MONIK A SZ AŁEK

ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 41

sprawa zostanie załatwiona przez hotel. 
Nawet porażkę można obrócić w suk-
ces. Pracownicy o tym wiedzą i mają 
wymierne korzyści z sukcesów obiektu. 
To jest motywujące i właściwe. Jeżeli ktoś 
z konkurencji czasami nas wyprzedza na 
podium, staramy się jeszcze bardziej. Nie 
można być cały czas na pierwszym miej-
scu, bo byłoby to nudne i demotywujące.

ST WORZENIE HOTELU 
W ADAPTOWANYM BUDYNKU NIE 
BYŁO PROSTE. ALE Z DRUGIE J STRONY 
HISTORIA TEGO OBIEKTU JEST DL A H15 
PR AWDZIW YM ATUTEM.

Powstał w latach 1892-1897 i należał do 
polskiej rodziny Glassów. Przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości Sala 
Historyczna służyła za miejsce konspira-
cyjnych spotkań młodzieży patriotycznej. 
Młodzi arystokraci snuli tu marzenia 
o zbrojnym powstaniu. Po odzyskaniu 
niepodległości budynek zapisał się na 
stałe w historii Warszawy, bo Polska na-
wiązała stosunki dyplomatyczne z ZSRR 
i w latach 1924–1928 Sowieci przebudowali 
go na swoje poselstwo. Zyskał wówczas 
tę socrealistyczną fasadę z kulą ziemską 
symbolizującą zwycięstwo światowej 
rewolucji. W 1941 roku budynek przeszedł 
w ręce dowództwa Wehrmachtu. Niemcy 
potraktowali komunistyczny wystrój jako 
ciekawostkę lub swoiste trofeum i o dziwo 
zachowali te dekoracje. Paradoksalnie, 
być może właśnie dzięki Wehrmachtowi 
budynek ocalał. Po wojnie został przejęty 
przez urzędników PRL-u, a jeszcze póź-
niej miała tu siedzibę największa firma 
spedycyjna w kraju. W ręce hotelowej 
spółki budynek trafił w 2006 roku, na 
długo przed moim zatrudnieniem, bo 
przebudowa trwała siedem lat. Najważ-
niejsze było aby powstający hotel był 
nowoczesny, ale z poszanowaniem historii 
budynku. To właśnie zostało zrobione.

CO SPR AWIŁO, ŻE PR AWNIK W ZIĄŁ SIĘ 
Z A HOTEL ARST WO?

Najpierw przypadek, później konsekwencja. 
Prawo to były fascynujące studia, ale już 
w ich trakcie pojąłem, że nie mam ochoty na 
karierę w sądzie. Nie żałuję jednak wyboru 



i spotkanie z nami, po którym otrzymaliśmy 
pracę. Trudno było odmówić – Północna 
Anglia, Lake District, pięciogwiazdkowy 
pensjonat, jeden z najlepszych w regionie. 
Kraina piękna – trochę jak z „Harry’e-
go Pottera”, ale klimat pracy był nie do 
zniesienia i po miesiącu byłem przekonany, 
że rezygnacja to kwestia czasu. Tymcza-
sem zupełnie nieoczekiwanie właściciele 
przyjęli od miejscowego biznesmena propo-
zycję sprzedaży obiektu. Wyprowadzili się 
w ciągu kilku miesięcy, a nowy właściciel 
miał drugi hotel, więc szybko powierzył 
nam podstawowe prowadzenie pensjonatu 
z każdym miesiącem cedując na nas coraz 
więcej. Nowy właściciel okazał się świetny, 
do tej pory się z nim przyjaźnię. Byłem 
wtedy młody, miałem 24 lata, ale to była 
niezła szkoła życia, bo z czasem właściciel 
przebudował sąsiedni budynek na kolejny 
– jeszcze bardziej luksusowy pensjonat, 
a ja dostałem pod swoją opiekę obydwa.

 

WRÓCIŁEŚ Z POWODU H15?

Nie. Tak naprawdę rozdział hotelarski 
uważałem za zamknięty. Prowadzenie ho-
telu to wymagające zajęcie. Z wyjątkiem 
rzadkich i krótkich urlopów pracujesz 365 
dni i nocy w roku. Recepcjonista po swojej 
zmianie może iść do domu i zająć się swo-
im życiem. Ewentualnie czasami dostanie 
telefon, jeśli zapomni przekazać istotnej 
informacji. Potrzeba kontaktu z manage-
rem hotelu jest znacznie częstsza – za-
wsze gdy jest do podjęcia niestandardowa 
decyzja. Telefon „mamy problem” może 
się zdarzyć w każdej chwili. Naprawdę 
trudne sprawy zdarzają się przynajmniej 
kilkanaście razy w roku. Zwyczajnie 
trudne mogą być każdego dnia. Więc to 
praca angażująca. I na początku, kiedy 
otworzyliśmy H15, kilka razy w miesią-
cu przyjeżdżałem w środku nocy. Już 
sam dźwięk telefonu o 3:00 rano nie jest 
przyjemny, bo od razu myślisz, że dzieje 
się coś złego. Wiedziałem o tym kiedy 
wracałem z Anglii. Otworzyłem własną 
firmę turystyczną z siedzibą w Krakowie, 
ale nie działała dobrze, bo zbyt mało 
wiedziałem wtedy o tym, jak funkcjonuje 
biznes w internecie. Byłem wtedy trochę 
marzycielem. Nic nie dzieje się jednak 
zupełnie bez przyczyny i gdybym nie 
założył tego biznesu, nie współpraco-
wał z hotelami, to nie byłbym w miejscu, 
w którym jestem. No i nie poznałbym ho-
telarstwa od strony klienta. Pewnego dnia 
dowiedziałem się o projekcie H15. Znałem 
się na tym i wiedziałem, że to może być 
wyzwanie właśnie dla mnie.

 
DOSTAŁEŚ ANGA Ż OD RĘKI?

Skąd. Rekrutacja trwała blisko rok. Była 
kilkustopniowa.

MOŻE TESTOWALI CIERPLIWOŚĆ.

Po pierwszym bardzo obiecującym 
spotkaniu usłyszałem, że jeśli zostanę 
zatrudniony, to pracę rozpocznę za kilka 
tygodni. Później była długa cisza. I kolejny 
etap. Zarząd stwierdził jednak, że nie może 
zaufać tylko i wyłącznie własnej intuicji 
i zatrudnił firmę headhunterską specja-
lizującą się w branży hotelarskiej. Więc 
musiałem się zmierzyć z całym peleto-
nem. W międzyczasie pomiędzy etapami 
rekrutacji przeniosłem się do Warszawy. 
Jest taka żartobliwa anegdota, którą często 
słyszałem nawet od rdzennych mieszkań-
ców Krakowa – jeśli w Krakowie ktoś ma 
pomysł, to inni mówią: „Chodźmy się napić 
i to przedyskutować”, a jeśli ktoś ma pomysł 
w Warszawie, to słyszy: „Zróbmy to!”. To 
oczywiście trochę ironiczne, ale ja fak-

kierunku. Podstawowa znajomość prawa 
jest w życiu prywatnym i zawodowym bar-
dzo pomocna. A nawyki, jakich nabierasz 
w czasie studiów, dokładność, umiejętność 
analitycznego spojrzenia i syntezowania 
informacji pomagają w każdej dziedzinie. 
Jednak po trzecim roku wiedziałem, że nie 
będę robić aplikacji. Pracę magisterską 
pisałem już w Wielkiej Brytanii pracując 
w pierwszym hotelu. Wszystko zaczęło się 
tak, że po studiach wraz z ówczesną part-
nerką ruszyliśmy zobaczyć kawałek świata. 
Trafiliśmy na ogłoszenie pary Anglików, 
którzy poszukiwali ludzi do pomocy w pro-
wadzeniu pensjonatu. Mieli bardzo ciężkie 
charaktery, stąd ciągła rotacja pracowni-
ków. Utwierdzili się w przekonaniu, że tylko 
para, najlepiej z Europy Wschodniej, jest 
w stanie sprostać ich wymaganiom, czytaj: 
wytrzymać z nimi. Chętnych było sporo, 
a ekscentryczni właściciele jako element 
rekrutacji wybrali wizytę w Warszawie 
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Z AKOCHAŁEM SIĘ W T YM BUDYNKU OD 
PIERWSZEGO WE JRZENIA. DACH BYŁ W YKOŃCZONY, 
POKOJE W TR AKCIE ROBÓT. PODCZ A S JEDNEGO 
ZE SPOTK AŃ REKRUTAC YJNYCH PREZES 
POK A Z AŁ MI CO BĘDZIE W DANYM MIE JSCU… 
WSZ YSTKO W W YOBR A ŹNI – BUDZIŁO DRESZCZ 
I INSPIROWAŁO. W TEDY ZNOWU Z ACZ ĄŁEM 
MARZ YĆ I POCZUŁEM, ŻE MUSZĘ TU PR ACOWAĆ.



tycznie czułem się po powrocie z Anglii do 
Krakowa jakbym wrócił do życia studenc-
kiego. Czas przepływał między palcami, 
a ja coraz bardziej potrzebowałem akcji. 
Po przeniesieniu do stolicy zaczepiłem się 
w korporacji, która robiła oprogramowa-
nie, aplikacje, strony www, new media dla 
branży farmaceutycznej. Poznałem sekrety 
pozycjonowania i cóż... rozpocząłem krótką 
ale obiecującą karierę jako project manager. 
I tak miało pozostać, a jednak wciąż mnie 
ciągnęło na Poznańską 15. Wołał mnie 
ten budynek. To było wręcz metafizyczne. 
Czasami wracając z pracy w korpo przy-
jeżdżałem na Poznańską tylko po to, żeby 
pod nim stanąć i sobie pomyśleć. Starałem 
się skupić wszystkie pozytywne emocje, 
tak mocno chciałem tej pracy. Nie jestem 
w stanie uwierzyć, że jakiemukolwiek 
kandydatowi aż tak bardzo na niej zależało, 
jak mi. Zakochałem się w tym budynku od 
pierwszego wejrzenia. Dach był wykończo-
ny, pokoje w trakcie robót. Podczas jednego 
ze spotkań rekrutacyjnych prezes pokazał 
mi co będzie w danym miejscu… Wszystko 
w wyobraźni – budziło dreszcz i inspi-
rowało. Wtedy znowu zacząłem marzyć 
i poczułem, że muszę tu pracować.

JAKBYŚCIE ODDZIAŁY WALI NA SIEBIE. 
TA K AMIENIC A I T Y.

Trochę tak to wtedy czułem i do tej pory, 
po prawie czterech latach to mi nie minęło 
i nie spowszedniało. Nie widziałem w Pol-
sce innego hotelu, w którym chciałbym 
pracować bardziej niż tutaj. Przeszliśmy 
razem długą drogę. Kiedy objąłem ster 
w H15, zacząłem budowanie struktury, 

procedur i marketingu od zera. Byłem je-
dynym zatrudnionym i musiałem zorgani-
zować wszystkie działy i pracowników. Na 
wszystko miałem tylko lekko ponad dwa 
miesiące. Dodatkowo miałem swój udział 
w nadzorowaniu wykończeń, bo niektórych 
elementów wciąż brakowało.

PAMIĘTASZ PIERWSZ YCH GOŚCI?

Robiliśmy wszystko, żeby zdążyć na Euro 
2012. Otworzyliśmy 2 czerwca, a pierwsi 
goście – tylko  trzy pokoje – pojawili się 
następnego dnia. Już 6 czerwca mieliśmy 
pełne obłożenie i hiper wysokie ceny, 7 za-
czynał się turniej. To był złoty strzał. Kiedy 
przyjechali pierwsi goście, wszędzie były 
kwiaty, a ja odwiedzałem ich w pokojach. 
Pytałem o wrażenia, mówiłem im, że są 
naszymi pierwszymi, bo nawet nie zdawali 
sobie z tego sprawy. Niektórzy z nich do 

tej pory bywają u nas regularnie, dostali 
zresztą dożywotnio trzecią dobę gratis.

JAK T WOJE Ż YCIE Z AWODOWE WPŁY-
WA NA PRY WATNE PODRÓŻE I WIZ Y T Y 
W INNYCH HOTEL ACH? MUSISZ BYĆ 
BARDZO W YMAGA JĄCY.

To zależy gdzie jestem, a nie zawsze wy-
bieram luksusowe miejsca. Najważniejsze 
to wiedzieć czego oczekiwać po danym 
standardzie. Jeśli jestem w 5 gwiazdkach 
to fakt – jestem wymagający. W przypadku 
małego pensjonatu wystarczy, że jest czy-
sto, ciepło i obsługa jest w miarę przyjemna. 
Oczywiście często zauważam niedocią-
gnięcia i wiem jak w prosty sposób można 
by je poprawić, ale zostawiam to dla siebie. 
Raz tylko faktycznie podzieliłem się moją 
wiedzą i wpłynąłem na funkcjonowanie 
obiektu po mojej wizycie, ale sytuacja była 
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szczególna – moje 35. urodziny spę-
dzałem wraz z kilkunastoosobową grupą 
przyjaciół w Kazimierzu Dolnym. Na margi-
nesie dodam, że dostałem tort z wariacją lo-
gotypu H15 – wyglądał jak znak hotelu, tyle 
że było na nim napisane H35. Po przyjeździe 
właściciel pensjonatu, w którym spaliśmy, 
pokazał mi znajdującą się na poziomie –1, 
nazwijmy to, świetlicę. Powiedział, że jak 
wrócimy w nocy z miasteczka i będziemy 
chcieli kontynuować imprezę, to możemy 
tutaj śpiewać i tańczyć i na pewno nie 
będziemy przeszkadzać kilku pozostałym 
gościom pensjonatu. Bardzo nas nie doce-
nił. Rano gdy wyszedłem ze swojego pokoju 
z silnym bólem głowy natknąłem się na 
wściekłego właściciela, który zaprowadził 

mnie do świetlicy pokazując dwa połamane 
stoły i niesamowity bałagan. Powiedział 
też, że goście z dwóch pokoi skarżyli się na 
nocną imprezę. I temu wszystkiemu byłem 
winny ja? Ja, który ma 100% respektu dla 
czyjegoś biznesu, a już w szczególności 
hotelowego i nigdy przenigdy nie zachował-
bym się w taki sposób? A jednak – pomimo 
że niewiele pamiętam – to byłem ja. Było 
mi bardzo głupio. Opłaciłem szkody, ale po 
powrocie do Warszawy czułem się bardzo 
źle i stwierdziłem, że to za mało. Zmotywo-
wałem wszystkich uczestników imprezy do 
wystawienia opinii, zrobiłem też kilka in-
nych rzeczy, aby bardziej uwidocznić miej-
sce i w sposób nowoczesny zaprezentować 
je w Internecie. Efekt był taki, że pensjonat 
znalazł się na czołowych miejscach dwóch 
ważnych rankingów, więc chyba można 
powiedzieć, że odpokutowałem swoją winę 
i naprawiłem szkodę z nawiązką.

MASZ CZ AS NA INNE PAS JE NIŻ H15?

Maluję. Od dziecka malowałem, dostałem 
się też do szkoły plastycznej, ale wybra-
łem dobry ogólniak i rozwijałem pasję na 
dodatkowych warsztatach lub samodziel-
nie. Zarzuciłem to trochę na studiach, bo 
prawo pochłaniało sporo czasu. W Anglii 
malowałem znowu i później po powrocie 
do momentu, kiedy zacząłem pracę tutaj. 
H15 do tej pory było to ciągłą gonitwą 
i wyznaczaniem nowych celów.

TRZEBA BYŁO POŚWIĘCIĆ JEDNĄ PAS JĘ 
DL A INNE J?

Tak, ale mam wrażenie że niedługo 
przyjdzie moment, w którym wrócę do 
malarstwa olejnego. Muszę powalczyć 
z deformacją świata. To mnie pociąga: 
postaci, krajobrazy, jakieś wydłużone, 
trochę zdeformowane. To jest zupełnie 
oderwane od tego, czym zajmuję się na co 
dzień, bo w pracy zawodowej staram się 
mieć wszystko poukładane.

NA TAR ASIE HOTELOWEGO PENTHO-
USE ZNAL A ZŁOBY SIĘ MIE JSCE NA 
SZTALUGI.

Był już podobny pomysł! To byłoby dość eks-
centryczne i mogłoby być ciekawostką dla 
gości, którzy nas odwiedzają. Mój przyjaciel, 
który jest zresztą świetnym copywriterem, 
wpadł na pomysł, żeby wstawić do pokoi 
hotelowych sztalugi, a przynajmniej bloki 
rysunkowe i pozwolić naszym gościom 
rysować bądź malować, a następnie, oczy-
wiście na podstawie regulaminu, wszystkie 
te rysunki byłyby przejmowane i wystawiane 
na aukcje, na której ci sami goście mogliby 
licytować własne dzieła, a później chwalić 
się, że ich dzieła można było kupić na aukcji 
w H15. Taki żart. Ale poważnie, ten dom ma 
w sobie tajemnicę. I jest inspirujący. Napraw-
dę. Może wstawimy sztalugi do pokoi? 
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ZMOTYWOWAŁEM WSZYSTKICH 
UCZESTNIKÓW IMPREZY 

DO WYSTAWIENIA OPINII, 
ZROBIŁEM TEŻ KILKA INNYCH 

RZECZY, ABY BARDZIE J 
UWIDOCZNIĆ MIE JSCE 

I W SPOSÓB NOWOCZESNY 
ZAPREZENTOWAĆ JE 

W INTERNECIE. EFEKT 
BYŁ TAKI, ŻE PENSJONAT 

ZNALAZŁ SIĘ NA CZOŁOWYCH 
MIE JSCACH DWÓCH WAŻNYCH 

RANKINGÓW...



   ENGLISH

ONLY PASSION COUNTS
Listed among the best hotels in the world 
invariably for several years. Considered 
one of the most luxurious hotels in our 
country. Marcin Mazur, General Manager 
at the 5-star H15 Boutique Hotel, tells us 
about the way to create a world-class ho-
tel, about passion, sacrifice and a meta-
physical connection between a building 
that used to be a Soviet embassy and 
a boy who preferred to be a daydreamer 
rather than become a public prosecutor.

HOW TO MAKE A RESPECTABLE, 
BOURGEOIS TENEMENT WITH THE 
HAMMER AND SICKLE ON THE FAC ADE, 
WHICH SURVIVED THE HORRORS 
OF WAR, LOC ATED ON POZNANSK A 
STREET BET WEEN THE CULT KR AKEN 
RESTAUR ANT AND THE HISTORIC POST 
OFFICE IN THE TIGHTLY PACKED CIT Y 
CENTRE OF WARSAW, TURN INTO AN 
OASIS OF PEACE AND COMFORT? WHO 
DOES ONE NEED TO BE TO KNOW HOW 
TO MANAGE AN EXCLUSIVE HOTEL AND 
LEAD IT TO SUCCESS?

First of all, you need a product, a hotel in 
this case, which has a sufficient number 
of strong points. With good management, 
it stands a chance to reach the top. The 
board members have entrusted me with 
such a product, and I had been looking for 
precisely that. Before that, the building had 
been under conversion for many years. 
Many elements were planned very well 
then. Such a product is half the battle. The 
second half consists of many aspects, in-
cluding broadly understood management. 
It is a bit like with running your own home, 
only this one is slightly bigger...

DOES EXPERIENCE IN THE INDUSTRY 
COUNT?

Industry experience is of course funda-
mental, but what is equally important is 
intuition, which I understand as a sum of 
experiences from your life, whose presence 
you do not even realize when you make de-
cisions. I have done many different things 
in life: from student trips to the Nether-
lands and the USA for financial purposes 
and working on a building site through an 
artistic studio to a job in a corporation. My 
experiences from each of those places are 
invaluable and turn out to be really helpful 
in the everyday life of the hotel. But the 
most important lesson is that you can do 
everything and that everything is possible. 
I talk about it because I have already got 
used to my employees or colleagues at 
each level in the industry saying that it is 
impossible to do something. I have been 
proving my people for a long time that eve-
rything is possible and can be done better 

or even better than that. The sky is the 
limit – this is my favourite motto. Currently, 
my people rarely say something cannot be 
done because they have finally understood 
that apart from quality it is precisely in-
novation that makes you competitive.

COMPETITION DOES NOT LET YOU 
REST ON YOUR L AURELS.

And I am really happy about that. We keep 
fighting, and we do it honestly. And I ap-
preciate that a lot. I was learning the hotel 
trade in Great Britain, where they have 
unhealthy competition. Owners of small 
boarding houses used to write negative 
opinions about one another. These are 
marginal situations in Poland, or at least 
in Warsaw. We compete in the sense that 
we try to take care of our guests as well 
as possible, and if it comes to problems, 
what counts is how they are solved by the 
hotel. Even a defeat can be turned into 
a success. The employees know that and 
enjoy notable benefits from the object’s 
achievements. It is motivating, and it is 
the right thing to do. If someone from the 
competition outdistances us at the podium 

sometimes, we try even harder. You cannot 
be on the first place all the time. It would be 
boring and discouraging.

IT WAS NOT EASY TO CREATE A HOTEL 
IN A CONVERTED BUILDING. BUT ON 
THE OTHER HAND, THE HISTORY OF THE 
OBJECT IS A TRUE TRUMP CARD FOR H15.

The building was constructed in 1892-1897 
and belonged to the Polish Glass family. 
Before Poland regained independence, the 
Historic Room had been used as a secret 
meeting place for patriotic young people. 
Young aristocrats used to dream about an 
armed uprising here. After we regained in-
dependence, the building became a part of 
the history of Warsaw when Poland estab-
lished diplomatic relations with the USSR 
and Soviets turned it into their legation in 
1924-1928. It was then given that socialist 
realist facade with the globe symbolizing 
the victory of the world revolution. In 1941, 
the building found itself in the hands of 
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the Wehrmacht commanders. Germans 
treated the communist decorations as 
a curiosity or a kind of trophy and, surpris-
ingly, kept them. Paradoxically, the build-
ing has probably survived precisely thanks 
to the Wehrmacht. After the war, the Polish 
People’s Republic took care of the building, 
and it later became the seat of the biggest 
forwarding company in the country. The 
hotel company took the building over in 
2006, long before I was employed because 
the restoration works lasted seven years. 
The most important thing was to ensure 
the hotel would be modern and at the same 
time respect the history of the building. 
And this is what we have managed to do.

WHAT MADE A L AW YER TAKE A JOB IN 
THE HOTEL INDUSTRY?

First coincidence and then consistency. 
Legal studies were really fascinating, 
but I saw I did not fancy a career in court 
already at university. But I do not regret 
the choice of my studies. Basic knowl-
edge of law is very helpful in your private 
and professional life. And the habits you 
develop at university, that is accuracy, the 
ability to think analytically and synthe-
size information are helpful in every pro-
fession. But after the third year I already 
knew I would not serve my pupillage. 
I was writing my MA thesis already from 
Great Britain and kept working in the first 
hotel at the same time. After my stud-
ies, things took such a course that I and 
my then girlfriend set off to see a part of 
the world. We encountered an ad from 
an English couple who were looking for 
people to help them run their guest house. 
They had very difficult characters, so 
there was a huge rotation of employees. 
They became absolutely convinced 
that only a couple, most preferably from 
Eastern Europe, could meet their require-
ments, that is put up with them. There 
were many people ready to try, and the 
eccentric owners decided to visit Warsaw 
as part of their recruitment process and 
meet with us. We got the job. It was hard 
to reject the offer: Northern England, the 
Lake District, a 5-star guest house, one 
of the best in the region. The region was 
beautiful, a bit like from Harry Potter, but 
the atmosphere was unbearable. After 
a month, I was sure our resignation was 
just a matter of time. And yet surprisingly 
the owners accepted an offer from a local 
businessman to sell him the object. They 
moved out several months later, and the 
new owner had a second hotel, so he 
quickly entrusted us with basic manage-

ment of the house and kept giving us 
more and more tasks every month. The 
new owner turned out to be a great man; 
we are friends even today. I was very 
young, 24 years old, but it was a great 
school of life because, with the passing of 
time, the owner converted a nearby build-
ing into another, even more luxurious 
hotel, and I was to take care of both.

DID YOU COME BACK BEC AUSE OF H15?

No. I actually considered the chapter about 
hotels to be finished. Running one is a very 
demanding task. Except for infrequent 
and short holidays, you work 365 days 
and nights a year. A receptionist ends his 
shift, goes back home and lives his life. He 
sometimes gets a call if he forgets to pass 

on some information. But there is a much 
greater need to contact a hotel manager: 
every time there is a non-standard deci-
sion to be made. You can get a we-have-
a-problem call at any moment. Really 
difficult situations happen at least several 
times a year. Regularly difficult ones can 
happen every day. So it is a very demand-
ing job. And in the beginning, when we 
opened H15, I would come in the middle of 
the night several times a month. Hearing 
your phone call at 3 am in the morning 
is something unpleasant because you 
immediately think something bad is going 
on. I knew that when I was coming back 
from England. I started my own tourist 
company in Cracow, but it was not suc-
cessful because I had too little knowledge 
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on how business on the Internet works. 
I was a bit of a daydreamer then. But noth-
ing happens without a reason. If I had not 
started that business and cooperated with 
hotels, I would not be in the place I now am. 
Plus I would never get to know the hotel 
industry from the client’s point of view. One 
day I learned about the H15 project. I was 
an expert in the field and knew it could be 
a challenge for me.

DID YOU GET THE JOB ON THE SPOT?

Not at all! The recruitment process took al-
most a year. It consisted of several stages.

PERHAPS THEY WERE TESTING YOUR 
PATIENCE.

After the first very promising meeting, 
I heard that if I got employed, I would start 
working in several weeks. Then there was 
a long moment of silence. And another 
stage. But the board decided that they could 
not trust their intuition only and employed 
a headhunting company specializing in 
the hotel industry. So I had to face a whole 
peloton. In the meantime, I moved to 
Warsaw. There is a funny anecdote I heard 
many times even from natives of Cracow: if 
someone has an idea in Cracow, others say, 
“Let’s have a drink and talk about that”, and 
if someone has an idea in Warsaw, they say, 
“Let’s do it!”. It is of course a bit ironic, but 
I really felt as if I had returned to my student 
life when I moved from England to Cracow. 
Time was slipping through my fingers, and 
I had a growing need for some action. After 
I had moved to the capital, I got a foothold 
in a corporation that prepared software, 
applications, websites and new media for 
the pharmaceutical industry. I learned the 
secrets of search engine optimization and, 
well... I started a short but promising career 
as a project manager. And that’s how it was 
supposed to stay, but I was drawn to Poznan-
ska 15. The building was calling me. It was 
almost metaphysical. Sometimes, when I was 
going back home after work in the corpora-
tion, I would come to Poznanska only to 
stand by the building and think a bit. I tried to 
focus all positive emotions, I just wanted that 
job so much. I could not believe any other 
candidate wanted to get it as much as I did. 
I fell in love with the building at first sight. 
The roof was already finished, the rooms 
were under construction. During one of the 
recruitment meetings, the chairman showed 
me what would be located in which place... 
Everything in imagination: it was thrilling 
and inspiring. This is when I started dream-
ing again and felt I had to work there.

IT SEEMS YOU HAVE INTER ACTED. THE 
TENEMENT AND YOU.

That is more or less what I felt then, and 
the feeling has not faded or lost its charm 

to this day. I have never seen any other 
hotel in Poland I would want to work at 
so much. We have gone through so much 
together. When I took over the helm at H15, 
I started building its structures, proce-
dures and marketing from scratch. I was 
the only employee and had to organize all 
departments and other workers. I had only 
slightly more than two months for all that. 
Moreover, I was among those who had to 
supervise all the finishing works because 
there were still some elements missing.

DO YOU REMEMBER YOUR FIRST 
GUESTS?

We did our best to make it for Euro 2012. 
We opened on 2 June, and the first guests 
(only three rooms) appeared on the next 
day. On 6 June, we were fully occupied and 
had super high prices. The tournament 
was to begin on 7 June. It was the golden 
goal. When our first guests came, there 
were flowers everywhere, and I was visiting 
them in their rooms. I was asking about 
their impressions and telling them they 
were our first ones because they had not 
even managed that. Some of them keep 
visiting us regularly, they have even been 
granted a free third night for life.

HOW DOES YOUR PROFESSIONAL LIFE 
INFLUENCE YOUR PRIVATE TRIPS AND 
VISITS TO OTHER HOTELS? YOU MUST 
BE VERY DEMANDING.

It depends on where I am. I do not always 
choose luxurious places. The most impor-
tant thing is to know what to expect from 
a given standard. When I come to a five-
star object, I am indeed demanding. But in 
the case of a small boarding house, I expect 
it to be clean and warm and the service to 
be rather friendly. Of course, I often notice 
defects and know how to correct them 
quickly, but I leave that to myself. It hap-
pened only once that I shared my knowl-
edge and influenced the functioning of an 
object after my visit, but the situation was 
special. I was celebrating my 35th birthday 
with a group of friends in Kazimierz Dolny. 
Let me just add that I received a birthday 
cake with a variation of the H15 logo.  
It looked like the hotel’s one but had H35 
written on it instead. When I arrived at the 
hotel we stayed at, its owner showed me 
a common room or something like that on 
the -1 level. He told me that when we came 
back from the town at night and wished 
to continue our party, we could sing and 
dance there and that we would certainly not 
disturb other guests. He really underes-
timated us. In the morning, when I left 
the room with a bad headache, I bumped 
into the angry owner who took me to the 
common room and showed me two broken 
tables and a total mess. He also said guests 

from two rooms complained about a night 
party. And I was the one to blame for all 
that? I, who has total respect for other peo-
ple’s business, including especially hotels, 
and would never behave in such a way? And 
yet it was me, even though I did not remem-
ber much from that night. I felt really stupid. 
I paid for the damage, but when I came to 
Warsaw, I felt so bad that I decided it was 
not enough. I motivated all party guests to 
share their opinions and did several other 
things to make the place more noticeable 
and present it on the Internet in a modern 
way. As a result, the boarding house took 
high places in two important rankings, so 
I guess I can say I atoned for my mistake 
and repaired the damage with interest.

DO YOU HAVE TIME FOR OTHER 
PASSIONS THAN H15?

I paint. I have painted since I was a child. 
I was even admitted to an art school but 
chose a good comprehensive school and de-
veloped my passion during additional classes 
or on my own. I gave it up a bit at university 
because law absorbed a lot of time. I started 
again in England and then when I came back 
until I started working here. So far, H15 has 
been a constant race and meant setting new 
aims for us all the time.

YOU HAD TO SACRIFICE ONE PASSION 
FOR ANOTHER?

Yes, but I have the impression that the mo-
ment when I come back to oil painting will 
soon come. I have to fight the deformation 
of the world. It attracts me: elongated and 
a bit deformed figures and landscapes. It is 
completely separate from what I do every 
day because I try to have everything in 
perfect order in my professional life.

YOU WOULD FIND ROOM FOR EASELS 
ON THE TERR ACE OF THE HOTEL 
PENTHOUSE.

There has already been such an idea! It 
would be quite eccentric and could be 
interesting for our guests. My friend who 
is actually a great copywriter came up 
with an idea to put easels – or at least 
drawing pads – inside hotel rooms and let 
guests paint or draw. After that, of course 
based on the appropriate regulations, all 
those drawings would be taken over and 
put for auction, during which the same 
guests would have a chance to bid their 
own works and then boast that their works 
could be bought on an auction at H15. 
A kind of a joke. But seriously speaking, the 
house hides a mystery. It is inspiring. Re-
ally. Why not put easels inside its rooms?  
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Kiedy zachwycamy się sukcesami 
naszych sportowców i doglądamy 
treningów młodzieży, która 
za chwilę ich zastąpi, nie 
zapominajmy o tych, którzy już 
ze sportowych aren zeszli.

KIEDY SPORTOWIEC  
W POTRZEBIE

którzy żyją, pracują w zapomnieniu. I mało 
kto o nich wie. Dopiero media ujawniają ich 
losy. Czasem człowiek naprawdę się nie 
orientuje. Kończymy kariery, mieszkamy 
w tych swoich klatkach, miejscowościach 
i dopiero od dziennikarzy dowiadujemy 
się, że coś jest nie tak. Należy tym ludziom 
pomóc, choćby im doradzić – mówił 
mediom po spotkaniu wigilijnym Funda-
cji „Olimpijczyk” Andrzej Strejlau, jeden 
z najbardziej cenionych polskich trenerów 
piłkarskich, były trener reprezentacji kraju. 
W działalność fundacji zaangażowanych 

wydawać się przeciętnemu kibicowi. Jeszcze 
gorzej jest po zakończeniu kariery sportowej. 
Sportowcy, ze względów czysto fizycznych, 
kończą kariery wcześnie, w kwiecie wieku. 
Nie każdy z nich ma możliwość realizowa-
nia się jako trener, działacz, menedżer czy 
ekspert sportowy. Niektórzy po zawieszeniu 
butów na kołku nie potrafią odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Wszystkim im 
pomaga Fundacja „Olimpijczyk”.

– W pewnym momencie sport się kończy, 
schodzimy z areny. I co dalej? Jest wiele 
zawodniczek, zawodników, ale też trenerów, 
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C
hyba każdy kibic zastana-
wiał się nie raz, co się stało 
z jego starymi idolami, którzy 
zeszli już z boiska. Najwięk-
sze gwiazdy wciąż błyszczą 

na czerwonych dywanach, pracują jako 
eksperci telewizyjni, trenerzy, menedże-
rowie. A ci, którzy mieli mniej szczęścia 
i powinęła im się noga?

Każdego dnia setki tysięcy sportowców 
profesjonalistów i amatorów wybiega na are-
ny, boiska, hale, a nawet na podwórza i ulicy, 
by zmagać się ze swoimi słabościami. Tym 
jest właśnie sport – nieustanną walką z sa-
mym sobą. Ale niektórzy, choć nawet osiąga-
ją w swoich dyscyplinach świetne wyniki, nie 
radzą sobie pozasportowymi skłonnościami. 
Ilu sportowców popada w uzależnienia 
od narkotyków, hazardu, alkoholu, stery-
dów? Pewnie znacznie więcej niż mogłoby 
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jest jednak o wiele więcej znanych nazwisk. 
Pośród osób związanych z „Olimpijczykiem” 
znaleźć można Andrzeja Iwana, byłego pił-
karza i trenera, który w swojej autobiografii 

„Spalony” opowiedział ze szczegółami 
o swojej walce z alkoholizmem, uzależnie-
niem od hazardu i próbach samobójczych. 
W prace Fundacji zaangażowany jest 
także Dariusz Górski, syn legendarnego 
trenera Kazimierza Górskiego. Jednym 
z ambasadorów, którego historia może stać 
się inspiracją dla atletów, którzy z powodu 
ciężkiej kontuzji musieli zakończyć przy-
godę z zawodowym sportem jest Rafał Wilk 

– były żużlowiec, który w wyniku wypadku 
stracił władzę w nogach. Wilk nie poddał 
się jednak i sześć lat później zdobył dwa 
złote medale w handbike podczas igrzysk 
paraolimpijskich.

W jaki sposób Fundacja „Olimpijczyk” 
chce pomóc sportowcom w potrzebie? 
W zasadzie w każdy możliwy. Może 
zapewnić im wsparcie psychologów i te-
rapeutów, którzy pomogą uzależnionym 
pokonać swoje pozaboiskowe słabości 
i powrócić do uprawiania sportu. Środki 
uzyskiwane podczas organizowanych 
przez Fundację akcji oraz pochodzące ze 
zbiórek i licytacji przekazywane są także 
na pomoc materialną byłym sportowcom, 
którzy po zakończeniu kariery znaleźli się 
w potrzebie. Część z tych środków posłuży 
także do wybudowania domu opieki dla 
sportowców połączonego z ośrodkiem 
psychoterapeutyczno-rehabilitacyj-
nym. Warto to zrobić choćby z powodów 
merkantylnych – ci ludzie bardzo często 
posiadają wiedzę i doświadczenie, które 
uczyniłyby z nich doskonałych trenerów 
dla przyszłych pokoleń sportowców.

Bardzo łatwo zapominamy, że sportow-
cy to też tylko ludzie, kiedy oglądamy ich 
z trybun, kiedy śledzimy ich poczynania 
na łamach mediów, kiedy emocjonujemy 
się telewizyjnymi transmisjami z zawodów. 
Niestety, choć przez te kilkadziesiąt lat ich 
karier może nam się wydawać inaczej, nie 
są skrojeni na wzór starożytnych greckich 
bóstw. Podobnie jak my starzeją się, 
popadają w kłopoty, zmagają z życiowymi 
problemami. Bardzo często żyją w zapo-

mnieniu, wyciągani z cienia jedynie przy 
okazji okolicznościowych reportaży w me-
diach. Skoro oni poświęcili swoje życia dla 
sportowych idei, które podnosiły niejed-
nokrotnie na duchu całe społeczeństwa, 
skoro dostarczali nam emocji i powodów 
do dumy, czemu mielibyśmy nie pomóc im 
po latach w potrzebie? 

   ENGLISH

FOR ATHLETES IN NEED
When we admire the achievements of our 
athletes and watch over the trainings of 
young people who are just about to replace 
them, we should not forget about those who 
have already left the sports arena.

Probably every sport fan has wondered at 
least once what happened to their old idols 
who are no longer on the field. The biggest 
stars are still shining on red carpets and 
working as TV experts, coaches and man-
agers. What about those who were not that 
lucky and came a cropper?

Every day, hundreds of thousands of 
sports professional and amateurs dash 
out into arenas, fields, halls and even 
backyards and streets to battle against 
their weaknesses. That is what sport is: 
a never-ending struggle against oneself. 
But some, even though they achieve out-
standing results in their disciplines, do not 
handle problems of a non-sporting nature. 
How many sportspeople become addicted 
to drugs, gambling, alcohol or steroids? 
Probably many more than an average fan 
could imagine. It becomes even worse 
when they end their sports careers. Out 
of purely physical reasons, sportspeople 
finish their careers early, in the prime of 
life. Not all of them have the opportunity 
to fulfil themselves as coaches, activists, 
managers or sports experts. Some of them 
hand their shoes on the peg and cannot 
pull themselves together in the new reality. 
All of them can seek help from the Olimpi-
jczyk Foundation.

“At some point, our sports life ends and we 
leave the arena. What next? There are many 
competitors and coaches who live and work 
in oblivion. Few people know about them. 
Their stories are presented in the media 
only. Sometimes we really don’t realize that. 
We end our careers, live in those cages of 
ours, in different towns and cities, and it is 
no one else but journalists who tell us that 
something is wrong. We should help those 
people, at least advise them,” said Andrzej 
Strejlau after a Christmas Eve meeting at 
the Olimpijczyk Foundation. Strejlau is one 
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CHYBA K A ŻDY KIBIC 
Z A STANAWIAŁ SIĘ NIE 
R A Z, CO SIĘ STAŁO 
Z JEGO STARYMI 
IDOL AMI, KTÓRZ Y 
ZESZLI JUŻ Z BOISK A. 

of the most highly regarded Polish football 
coaches and the former coach of Poland 
national team. But there are many more 
famous names involved in the foundation’s 
activities, including for example Andrzej 
Iwan, a former football player and coach 
who wrote about the details of his battle 
against alcoholism, gambling addiction and 
suicide attempts in his autobiography enti-
tled Spalony (Offside). Dariusz Górski, a son 
of the legendary coach Kazimierz Górski, 
cooperates with the Foundation as well. One 
of its ambassadors, whose story may be-
come an inspiration for those athletes that 
had to end their adventure with professional 
sport due to a serious injury, is Rafał Wilk, 
a former speedway rider who lost control in 
his legs in an accident. But Wilk did not give 
up and won two gold medals in handcycling 
at the summer Paralympics six years later.

How does the Olimpijczyk Foundation 
want to help sportspeople in need? Gen-
erally, by following each method possible. 
It can provide athletes with support from 
psychologists and therapists who can 
help the addicted fight their out-of-the-
field weaknesses and return to sport. The 
money acquired by the Foundation during 
campaigns it organizes and during vari-
ous collections and auctions is also used 
as financial support to former sport-
speople who found themselves in need 
after the end of their careers. Moreover, 
some of those resources will be used 
to build a care centre for sportspeople 
combined with a psychotherapeutic and 
rehabilitation centre. It is worth it at least 
for mercenary reasons: those people very 
often have knowledge and experience 
that would make them perfect coaches for 
next generations of athletes.

We easily forget that sportspeople 
are human beings when we look at them 
from the stands and follow their doings 
in the media or when we become excited 
at TV broadcast from various competi-
tions. Unfortunately, even though it may 
seem otherwise when we look at those 
several dozen years of their careers, they 
are not made on the pattern of ancient 
Greek gods. Just like us, they grow old, 
fall into trouble and cope with lifetime 
problems. They often live in oblivion and 
are only sometimes drawn out of the 
shadow during occasional programmes 
in the media. But if they devoted their 
lives to sports ideas that often raised 
the spirits of whole societies, if they pro-
vided us with emotions and rights to be 
proud, why would we refuse to help them 
after all those years? 

Olimpijczyk
fundacja 



Szanowny dysku twardy, nikt się 
nie dowie, jako smakujesz, aż się 
zepsujesz, czyli opowieść o Łukaszu.

DYSK 
DLA NIESZCZYCIELA

K
ażdy z nas ma takiego znajomego – w moim przypad-
ku na imię mu jest Łukasz. Otóż moi drodzy, Łukasz 
ma tę niebywałą supermoc przypadkowego niszczenia 
wszelkich urządzeń elektronicznych i innych podob-
nych, zazwyczaj na dodatek w momencie, kiedy są 

koniecznie potrzebne. A to nowy telefon przypadkiem spadnie mu 
tak, że wyświetlacz pęknie na pół, a to jeszcze nowszy – wybrany 
specjalnie z supertrwałym, zupełnie się nietłukącym wyświetla-
czem – przejdzie tę samą drogę i też się stłucze, po czym nie moż-
na wymienić w nim szybki, bo przecież jest specjalna, zupełnie się 
nietłukąca. Ale dyski twarde to jeszcze inna historia.

Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrzne i wewnętrzne, przenośne 
i stacjonarne, SATA i SSD – dla Łukasza nie były żadnym wyzwa-
niem i padały w jego czułych objęciach jak muchy. W okolicach 

JAKUB MILSZEWSKI

MAT. PR A SOWE
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47Łukasza stanowiska pracy mieściło się 
prawdziwe cmentarzysko dysków twardych. 
Nie muszę chyba mówić, jakie komplikacje 
w pracy i życiu prywatnym Łukasza wpro-
wadzała jego skłonność do ich niszczenia. 
Bo co z tego, że zdjęcia ze ślubu przegrał na 
trzy różne, skoro miesiąc później nie działał 
żaden? Niebywale ważna prezentacja, którą 
miał przedstawić równie ważnemu klien-
towi w drogim garniturze? Zapomnijcie. 
Generalnie wszystko, wszystko co mogło 
przepaść wraz ze skłonnością dysku do 
działania, przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. W koń-
cu znaleźliśmy godnego przeciwnika 
dla Łukasza. Przenośny dysk twardy 
Samsung Portable SSD T1 ma mu stawić 
czoła i wyjść ze starcia cało, a potem 
służyć mu latami. I jest naprawdę duże 
prawdopodobieństwo, że tak się stanie. 
Nie wiem jak dokładnie przebiegał proces 
projektowania dysku, ale podejrzewam, 
że specjalni tajni wysłannicy Samsunga 
śledzili poczynania Łukasza, notowali 
każdą przypadkową torturę, jaką fundo-
wał swoim urządzeniom, a potem głowili 
się, jak stworzyć dysk, który to wszystko 
wytrzyma. W końcu swoje najnowsze 
dziecko wyposażyli w gustowną, malutką, 
ale trwałą obudowę, która ma wytrzymać 
wszystkie wstrząsy, upadki i zalania kawą. 
Dodali też możliwość szyfrowania danych, 
żeby były bezpieczne, gdyby dysk dostał 
się w niepowołane ręce. Dołożyli mu nawet 
funkcję Dynamic Thermal Guard, dzięki 
czemu Łukasz nie przegrzeje go tak łatwo, 
jak innych jego kolegów po fachu. Jest 
szybki, bo Łukasz się przecież często spie-
szy – T1 przesyła 3 giga w 8 sekund. Waży 
jakieś 30 gramów, żeby nie powodować 
urywania się pasków od toreb i plecaków. 
Współpracuje zarówno z Windowsami, jak 
i systemami OS, więc Łukasz nie będzie 
grzebał w nim próbując go sformatować. 
Serio – pomyśleli chyba o wszystkim.

Co ty na to, Łukasz?  

   ENGLISH

DRIVE FOR DESTROYERS
When everything ends up in pieces... A story 
about Lukas the Destroyer..

We all have such a friend. In my case, he’s 
called Lukas. The thing is, dear all, that 
Lukas has this incredible superpower: he 
can accidentally destroy all kinds of elec-
tronic and similar devices, and he usually 
does it precisely when they’re needed most. 
So his mobile sometimes falls down on 
the ground in such a way that the screen 
breaks in half. Then he chooses a phone 
with a super durable, unbreakable screen, 
but it follows the same scenario and is 
soon broken too. The pane can’t be even 
replaced with a new one because, after all, 

it’s special and completely unbreakable. 
But hard drives are yet another story.

Regardless of whether they’re external 
or internal, portable or not, SATA or SSD, 
hard drives pose no challenge to Lukas 
and drop like flies in his loving arms. 
There was a true hard drive cemetery 
near Lukas’s workplace. And I guess 
I don’t have to add what complications his 
tendency to destroy causes in his profes-
sional and private life. He uploaded his 
wedding photographs to three different 
drives, so what? A month later none of 
them worked. An immensely important 
presentation he was supposed to show to 
an equally important client wearing an 
expensive suit? Forget it. In general, each 
and every thing that could vanish together 
with the drive’s ability to work vanished.

But the day of salvation came. We finally 
found a worthy opponent for Lukas. The 
Samsung Portable SSD T1 is believed to face 
up to him, remain unharmed and serve him 
for years. And there’s a real chance that it 
is precisely what will happen. I don’t know 
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PRZENOŚNY DYSK T WARDY SAMSUNG 
PORTABLE SSD T1 MA MU STAWIĆ CZOŁ A 
I W YJŚĆ ZE STARCIA C AŁO, A POTEM S ŁUŻ YĆ 
MU L ATAMI. I JEST NAPR AWDĘ DUŻE 
PR AWDOPODOBIEŃST WO, ŻE TAK SIĘ STANIE. 

exactly the course of its design process, but 
I suppose that special secret emissaries 
sent by Samsung followed Lukas, wrote 
down each accidental torture he inflicted 
on his devices and finally tried to figure 
out how to create a drive that would endure 
all that. The last thing they did was equip 
their latest child with a tasteful yet durable 
casing, which is supposed to withstand all 
kinds of shocks, falls and coffee spills. They 
also saw to it that all data stored on the 
drive is secured thanks to a special encryp-
tion algorithm in case it falls into the wrong 
hands. And thanks to the Dynamic Thermal 
Guard function, Lukas won’t overheat is 
as easily as in the case of his previous 
devices. It’s fast, too, because Lukas is 
always in a hurry. The drive transfers 3 GB 
in 8 seconds. It weighs around 30 grams so 
it won’t make bag or backpack straps break. 
It cooperates with both Windows and OS so 
Lukas will never have to tamper with it in 
order to format the drive. Seriously, it seems 
they’ve thought about everything.

So, Lukas, what do you think? 
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JEŚLI POTRAFISZ
Jego historia jest równie długa, co dzieje Kościoła katolickiego. Za wizerunek 
sympatycznego żuczka jest odpowiedzialny Ferdinand Porsche, co zdecydowanie 
napawa producenta dumą. Nie napawa go dumą fakt, że inicjatorem jego powstania 
był sam Adolf Hitler. Zniknął na kilka lat, ale powrócił. Do tego najmocniejsza, 
sportowa odmiana definitywnie zrywa z wizerunkiem słodkiego Garbusa.
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SPRZĘT / EQUIPMENT 49Podbił świat jak żaden inny samo-
chód. Ani prosta konstrukcja, ani 
garbata sylwetka nie okazały się 
przeszkodą w dotarciu na sam 

szczyt. Dowód? Liczba sprzedanych 
egzemplarzy. Zawrotne 21 milionów sztuk 
zapisało Garbusa w dziejach motoryzacji 
jako najdłużej produkowany i jednocześnie 
najlepiej sprzedający się samochód. Liczba 
robi wrażenie, ale mojego serca Garbus 
nie podbił nigdy. I wydawało się, że tak 
już pozostanie, kiedy w 2003 roku z taśmy 
produkcyjnej zjechał ostatni egzemplarz.

Walczą – pomyślałam, kiedy w 2011 roku 
producent postanowił wskrzesić legendę. 
Nowa nazwa, nowa sylwetka… Czuć było 
powiew świeżości. Jednak patrząc na 
niego nie miałam żadnych wątpliwości – 
dzieci kwiaty już go raczej nie kupią. Nowy 
Beetle miał się skutecznie wkradać w łaski 
młodych i niezależnych, którzy w portfelu 
mają nieco więcej niż tylko prawo jazdy. 
W szybszym osiągnięciu takiego efektu 
miała pomóc modernizacja przeprowa-
dzona w 2014 roku. Czy pomogła?

Mówiąc mi, że oto mam spędzić tydzień 
w jego towarzystwie, firma Volkswagen nie 
zdradziła mi jednego – R line to najmoc-
niejsza, sportowa wersja Volkswagena 
Beetle. Taka, która nawet nie śniła się 
filozofom, a co dopiero mi. „Tak się robi 
niespodzianki” – wymruczałam, kiedy po 
zajęciu miejsca za kierownicą zobaczy-
łam duże „R”, mieniące się na kierownicy. 
Centralnie na desce rozdzielczej zagościły 
trzy małe zegary, które zazwyczaj można 
oglądać jedynie w silnych, sportowych 
samochodach. Dla niewtajemniczonych 
spieszę z wyjaśnieniem: pokazują tempera-
turę oleju w silniku, ciśnienie w turbosprę-
żarce oraz mierzą czas okrążeń na torze. 
Uśmiechnęłam się myśląc, że to słodkie. 
Następnie uruchomiłam silnik… I przeko-
nałam się, w jak dużym byłam błędzie. 
Podwójny wydech zamruczał. To było jak 
szept: „Mała, ja ci zaraz pokażę prawdzi-
wego rock and rolla”. Niestety, słowa „jak 
cię widzą, tak cię piszą” nabrały w tym 
przypadku mocy. Bo ani pomruk silnika, 
ani świadomość, że to najmocniejsza 
odmiana, nie były mnie w stanie przekonać 
do czego ten samochód jest zdolny. Dopiero 
kiedy ruszyłam z miejsca, a dwusprzęgło-
wa, automatyczna skrzynia DSG włączyła 
się w ten cały spektakl, przypomniało mi 
się inne, mądre przysłowie – aby nigdy nie 
oceniać książki po okładce. A zwłaszcza 
takiej, która pod maską ukrywa 210 koni 
mechanicznych i automat szybki niczym 
Pendolino. Nauczyli się tego również 
wszyscy kierowcy, którzy z pobłażaniem 
patrzyli na mnie na światłach, aby już na 
kolejnych nie kryć swojego zdziwienia 
(o ile zdołali mnie dogonić). Szybko się 
również okazało, że testowany Volkswagen 

Beetle nie jest jedynie mistrzem prostej. 
Nawet najostrzejsze zakręty łykał niczym 
miętówki Tic Tac, ani przez chwilę nie dając 
mi odczuć, że zbliża się do swojej granicy 
przyczepności. Ogromny spojler umiesz-
czony na tylnej klapie z pewnością nie 
pozostawał tutaj bez znaczenia. 

Ale nie ma róży bez kolców. Beetle ma 
kolec w postaci bardzo małej ilości miejsca 
na tylnej kanapie. Patrząc z zewnątrz 

GDYBY NIE TAK MOCNO ŚCIĘTY TYŁ SAMOCHODU 
MIE JSCA BYŁOBY JESZCZE WIĘCE J. ALE WTEDY 
SAMOCHÓD STRACIŁBY SWÓJ UNIKATOW Y KSZTAŁT. 
A TO, JAK SIĘ ZAPEWNE WSZYSCY ZGODZICIE, JEST NIE 
DO POMYŚLENIA. JEDNAK PAKUJĄC PREZENTY POD 
ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĘ (A MUSZĘ ZDRADZIĆ,  
ŻE RODZINA NIEMAŁA), DOCHODZĘ DO WNIOSKU,  
ŻE W YNIK JEST SATYSFAKC JONUJĄCY.

widzimy całkiem dorodny samochód, 
tymczasem wewnątrz okazuje się, że to 
wyśmienita zabawka, ale tylko dla dwóch 
dorosłych osób. Dobra wiadomość jest 
taka, że otrzymujemy rekompensatę 
w postaci sporego bagażnika. Gdyby nie 
tak mocno ścięty tył samochodu miejsca 
byłoby jeszcze więcej. Ale wtedy samo-
chód straciłby swój unikatowy kształt. 
A to, jak się zapewne wszyscy zgodzicie, 
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CATCH ME IF YOU CAN
Its history is as long as the one  
of the Catholic Church. It is Ferdinand 
Porsche that is responsible for the im-
age of the nice beetle, which definitely 
makes the manufacturer very proud. 
What does not make him proud is the 
fact that the initiator of its production 
was Adolf Hitler himself. It disap-
peared for several years but came 
back. And its most powerful, sports 
version definitively breaks up with  
the image of the sweet insect.

It conquered the world like no other car. 
Neither its simple construction nor the 
hunchbacked silhouette turned out to 
be an impediment to reaching the top. 
A proof? The number of its sold units. 
The staggering 21 million vehicles made 
the Beetle become the longest-produced 
and at the same time the best-selling car 
in the history of the automotive industry. 
The number is impressive, but the Beetle 
has never won my heart. And it seemed 
it would continue like that when the last 
model left the production line in 2003.

“They keep fighting,” I thought when the 
manufacturer decided to revive the legend. 
A new name, a new silhouette... We could feel 
a breath of fresh air. But when I looked at it, 
I had no doubts: flower children will probably 
not buy it any more. The New Beetle was 
supposed to successfully gain favour with 
the young and independent who have more 
than just a driving licence in their pockets. In 
order to achieve the result earlier, the car was 
modernized in 2014. Was it helpful?

When they informed me that I was to 
spend a week in the company of that car, 
Volkswagen did not tell me one thing: the 

SPRZĘT / EQUIPMENT50 R-Line is the most powerful, sports version 
of the Volkswagen Beetle. A version no one 
has ever dreamt about. “That’s how you make 
surprises,” I thought when I sat behind the 
wheel and saw a large R shimmering on the 
wheel. In the centre of the dashboard I no-
ticed three small clocks, which you can usu-
ally find in powerful, sports cars only. Let me 
briefly explain what they are to those who do 
not know: they indicate the oil temperature in 
the engine and the pressure in the turbo-
charger and count the number of laps on the 
track. I smiled. How sweet. Then I started the 
engine... And discovered how wrong I was. 
I heard the dual exhaust growl. It was as if 
it was saying, “Baby, I’m just about to show 
you the real rock and roll.” Unfortunately, the 
saying “fine feathers make fine birds” turned 
out to be quite true. Because neither the 
growl of the engine nor the awareness that it 
was the most powerful model could convince 
me what the car was capable of. Only when 
I started the car and the dual-clutch DSG au-
tomatic transmission joined the whole show 
did I think about another clever proverb: 
never judge a book by its cover. Especially 
a book that hides 210 horsepower and an 
automatic gearbox as fast as a lightning un-
der its bonnet. This is what was also realized 
by all those drivers who gave me forgiving 
smiles at the lights and then could not hide 
their surprise at the next junction (provided 
they managed to catch me up). It also quickly 
turned out that the tested Volkswagen Beetle 
was not a master of the straight only. It was 
taking even the sharpest bends with extreme 
ease and never made me feel it was about to 
approach its grip limit even for a moment. 
The huge rear spoiler was certainly not 
without significance here.

But there is no rose without a thorn. The 
Beetle has a thorn in the form of very limited 
space in the back seat. To look at it from the 
outside, you see quite a large car, but inside 
it turns out that it is a great toy for two adults 
only. The good news is that you get quite 
a spacious boot as way of compensation. If 
not for the very truncate back of the vehicle, 
there would be even more space. But then the 
car would lose its unique shape. And, as you 
probably all agree, it is something unthink-
able. But when I was packing Christmas gifts 
inside (and I must admit that I have quite 
a family), I came to the conclusion that the 
result was satisfactory. After a week behind 
its wheel, I know that the car is one of the 
biggest automotive surprises I have ever had. 
The Volkswagen Beetle R-line is like David 
Beckham jumping out of your birthday cake: 
it cannot be better. When I was returning the 
keys, I knew that if I ever had to stand up for 
the car, I would shield it with my own body. 
Because, even though it could not catch my 
attention in the beginning, it has definitely 
wrapped me around its little finger. 

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

ZDJĘCIA: MAT. PR A SOWE

jest nie do pomyślenia. Jednak pakując 
prezenty pod świąteczną choinkę (a muszę 
zdradzić, że rodzina niemała), dochodzę 
do wniosku, że wynik jest satysfakcjonu-
jący. Po tygodniu spędzonym za jego kie-
rownicą wiem, że to jedna z największych 
motoryzacyjnych niespodzianek, z jakimi 
miałam do czynienia. Volkswagen Beetle 
R-line jest niczym David Beckham wyska-
kujący z urodzinowego tortu – nie może 
być lepiej. Oddając kluczyki wiedziałam, że 
jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi ująć się za 
tym samochodem, osłonię jego wizerunek 
własną piersią. Bo, mimo że na początku 
nie był w stanie zwrócić mojej uwagi, to 
dziś owinął mnie wokół palca. 



Chyba każda kobieta czasami marzy o tym, by 
przejść metamorfozę za pomocą jednego ruchu 
magicznej różdżki, jak w bajce o Kopciuszku. 
Jeśli nie macie w kontaktach numeru do bajkowej 
wróżki, zapiszcie sobie numer do Quadrille 
Conference & Spa, gdyż to tam stworzono ofertę, 
która pozwoli na prawdziwą metamorfozę w ciągu 
zaledwie jednego weekendu.

W dzisiejszym świecie jest tak, że nieciekawy mężczyzna 
patrzy w lustro i widzi przystojnego macho, a piękna 
kobieta często zerka nieśmiało na swoje odbicie i widzi 
wyłącznie swoje wady. Panie są zakompleksione i nie 

mają wiary we własną siłę. Siłę kobiecości. Quadrille Conference & 
Spa specjalnie dla nich przygotował program, który ma za zadanie 
przenieść je „na drugą stronę lustra”, gdzie sztab specjalistów dokona 
ich przemiany, zarówno wizerunkowej, jak i duchowej. 

Program „Po Drugiej Stronie Lustra – Weekendowa Meta-
morfoza” oferuje paniom pobyt w luksusowym hotelu połączony 
z kompleksowym zestawem zabiegów i porad, po którym nic nie 
będzie już takie samo. Metamorfoza zaczyna się od piątkowej 
sesji i spotkania ze stylistką, z którą potem klientki wybiorą 
się na zakupy z pełnym pakietem porad. Na wieczór, po kilku 
godzinach spędzonych w centrum handlowym, przewidziany 
jest relaksujący masaż całego ciała. Sobotni poranek rozpocz-
nie się od zabiegów na twarz oraz dłonie i stopy w SPA Quadrille 
połączonych z konsultacjami na temat pielęgnacji cery, twarzy 
i całego ciała. Po lekkim lunchu nastąpi czas na spotkanie 
z wizażystką i fryzjerem, którzy nie tylko pięknie przygotują 
panie do profesjonalnej sesji zdjęciowej, ale też udzielą profesjo-
nalnych rad dotyczących makijażu oraz pielęgnacji włosów. Po 

tych wszystkich zabiegach panie czeka wisienka na torcie, czyli 
sesja zdjęciowa, która będzie nie tylko zwieńczeniem całego 
weekendu w Quadrille, ale ma za zadanie przede wszystkim 
udowodnić paniom, że biorąc do serca rady specjalistów, będą 
mogły codziennie wyglądać właśnie tak jak na tych zdjęciach.

Oferta „Po Drugiej Stronie Lustra” ma na celu nie tylko doraźną 
pomoc w poprawieniu urody naszych gości. Jej najważniejszym 
celem jest aby wszystkie panie nauczyły się na co dzień dobierać 
odpowiednie kosmetyki i ubrania oraz właściwie pielęgnować 
urodę. Równie ważna jak ciało jest w tym wypadku dusza. Po 
weekendzie w Quadrrille kobiety odkryją w sobie skrywane po-
kłady kobiecego seksapilu, który sprawi, że wstąpi w nie zupełnie 
nowa energia. Pamiętajmy, że kobieta jest najpiękniejsza wtedy, 
gdy czuje się szczęśliwa. 
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ON THE OTHER SIDE OF THE MIRROR:  
A WEEKEND METAMORPHOSIS
Probably every woman sometimes dreams about 
undergoing a metamorphosis thanks to one move of 
a magic wand, like in the tale about Cinderella. If you do 
not have a phone number to a fairy, write down the number 
to Quadrille Conference & Spa, which offers a way to go 
through a true metamorphosis in just a single weekend.

In today’s world, it often happens that quite an uninteresting man looks 
in the mirror and sees a handsome macho while a beautiful woman 
peeks timidly at her reflection and sees her flaws only. Ladies have a lot 
of hang-ups and no faith in their own strength. The strength of feminin-
ity. Quadrille Conference & Spa has prepared a special offer for them 
supposed to take them “to the other side of the mirror”, where a team of 
specialists leads to a transformation of both their image and spirit.

The offer “On the Other Side of the Mirror: a Weekend Metamorpho-
sis” includes a stay in a luxurious hotel combined with a comprehen-
sive set of treatments and consultations, after which nothing will be 
the same any more. The metamorphosis begins with a Friday session 
and a meeting with a stylist, with whom the clients go shopping 
provided with a whole bunch of advice. In the evening, after several 
hours spent in a shopping centre, they enjoy a relaxing body massage. 
The Saturday morning begins with face treatments and hand and feet 
treatments at SPA Quadrille combined with consultations on the way to 
take care of one’s skin, face and whole body. After a light lunch, there is 
time for a meeting with a make-up artist and a hairdresser, who do not 
only beautifully prepare the ladies for a professional photo session but 
also provide them with professional advice on make-up and hair care. 
After all those treatments comes the icing on the cake: a photo session, 
which crowns the whole weekend in Quadrille. Its main aim is, however, 
to convince the ladies that, if they take the experts’ advice to heart, 
they can look like in the photographs every day.

The offer “On the Other Side of the Mirror” is not only supposed to 
provide our clients with immediate help in highlighting their beauty. 
Its main aim is to make all ladies learn to choose the right cosmet-
ics and clothes and take appropriate care of their looks on a regular 
basis. Their soul is as important as their body. After a weekend in 
Quadrille, women discover their so-far hidden reserves of sex ap-
peal, which fills them with completely new energy. Let’s remember 
that women look most beautiful when they feel happy. 

K A JETAN KUSINA

SYLWIA MAKRIS

QUADRILLE CONFERENCE & SPA
UL. FOLWARCZNA 2,  81–547 GDYNIA
W W W.QUADRILLE.PL

kolorystyka logotypu

1. kolorystyka logotypu do druku

2. kolorystyka logotypu RGB

PANTONE 5395 U/C

C = 100%
M = 71%
Y = 38%
K = 90%

PANTONE 871 U/C

C = 7%
M = 37%
Y = 98%
K = 20%

WHITE

RGB = #04132A
R = 10
G = 26
B = 50

RGB = #8A6E08
R = 138
G = 110
B = 8

RGB = #FFFFFF
R = 255
G = 255
B = 255
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PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 

– WEEKENDOWA  
METAMORFOZA
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Wszystko zaczęło się mniej więcej 
w 1980 roku. To właśnie wtedy 
japońskie samochody zaczęły 
królować na międzynarodowych 
listach jako te najbardziej 
niezawodne. Na kolejne sukcesy 
Japonia nie musiała zbyt długo 
czekać. W ślad samochodów poszły 
aparaty, komputery a także zegarki. 
Gdzie tkwi tajemnica sukcesu?

WOLA 
WALKI

sie, to tylko równie dobrego. Orient jakiś 
czas temu takiego partnera znalazł.

Subaru, bo o nim właśnie mowa, to 
japoński producent samochodów. Na 
kartach historii zapisał się modelem 
o wdzięcznej nazwie Impreza, która 
była pierwszym samochodem seryjnie 
wyposażanym w napęd na cztery koła. 
Tyle słowem wstępu dla motoryzacyj-
nych laików, bo miłośnicy motoryzacji 
doskonale wiedzą, że samochody Subaru 
to przede wszystkim wybitne wyniki 
w świecie motosportu.  Tym najlepszym 
jest czterokrotne zwycięstwo w 24-godzin-
nym wyścigu, który co roku odbywa się na 
historycznym torze Nürburgring. Powody 
do dumy są tym większe, że to najcięższa 
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O
dpowiedzi na to pytanie udzielił m.in. Andrzej Bli-
kle. W swojej książce pt. „Doktryna jakości” twier-
dzi, że nie wystarczy koncentrować się na samym 
produkcie. Wysokie standardy muszą obejmować 
również wszystko to, co składa się na proces po-

wstania samochodu, aparatu czy też zegarka. A więc również 
surowce, narzędzia, organizację pracy oraz umiejętności 
pracowników. I oto cały sekret japońskiej technologii. Banalne 
– pomyśli wielu. Lecz tylko niewielu wcieli ten model biznesu 
w swoim przedsiębiorstwie. Dlatego to właśnie produkty z kraju 
kwitnącej wiśni wciąż pozostają symbolem trwałości. Jednym 
z nich bez wątpienia są zegarki Orient. Szczęśliwi użytkownicy 
z dumą podkreślają nienaganną pracę swoich egzemplarzy 
nawet po upływie 30 lat. Japońska manufaktura swoją produk-
cje opiera tylko i wyłącznie na własnych mechanizmach oraz 
samodzielnie wytwarzanych surowcach. To daje im kontrolę 
nad każdym etapem produkcji. A jak szukać partnera w bizne-

ANNA NA Z AROWICZ

MAT. PR A SOWE
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FIGHTING SPIRIT
Daniel Webster used to say that there 
Everything began more or less in 1980. 
This is when Japanese cars started 
reigning supreme as the most reliable 
automobiles on international markets. 
Japan did not have to wait long for more 
achievements. Their cars were followed 
by cameras, computers and watches. 
What is the secret behind their success?

Among others, the question was answered 
by Andrzej Blikle. In his book entitled 
Doktryna jakości (The Quality Doctrine), he 
claims that focusing on the product itself is 
not enough. High standards should apply 
to everything else that makes a part of the 
manufacturing process of cars, cameras 
or watches. This means also raw materi-
als, tools, work organisation and employ-
ees’ skills. And this is the whole secret of 
Japanese technology. Many would think it is 
simple and straightforward. But few actually 
implement that business model in their 
activities. This is why products from the 
Land of the Rising Sun are still a symbol of 
durability. Orient watches are one of them. 
Their happy owners proudly emphasize 
the impeccable workings of their watches 
even after 30 years. The Japanese workshop 
bases its production on its own mecha-
nisms and raw materials produced by itself 
only. This gives the manufacturer control 

over each stage of production. If in need of 
a business partner, one should look for an 
equally good one. Orient has found such 
a partner some time ago.

Subaru, as this is the company in ques-
tion, is a Japanese car manufacturer. It 
earned its place in history thanks to a car 
with the charming name of Impreza, which 
was the first automobile serially equipped 
with all-wheel drive. I provided that short 
introduction mainly to automotive laymen 
because motorization lovers perfectly 
know that Subaru cars mean first of all 
outstanding results in motorsports. Its best 
achievements include its fourfold victory 
in a 24-hour race that takes place every 
year at the historic Nürburgring track. The 
reason to be proud is all the more bigger 
because it is the hardest test both a car 
and its driver can undergo. But not only. 
Watches fight high temperatures, humidity 
and overloading during each such a race 
too. In the case of the Subaru team, we 
mean Orient watches. The two manufac-
turers have cooperated for several years. 
What exactly does such a timer need to 
endure 24 hours of racing and not fall to 
pieces? The model dedicated to that event 
has as many as three ISO certificates. Each 
of them certifies that the watch is water-re-
sistant, shock-resistant and antimagnetic. 
The last edition had a carbon fiber dial with 
the STI logo (Subaru Tecnica International, 
that is the department responsible for pre-
paring cars to starts in races). At the back 
were engraved names of the drivers and 
the Subaru logo. But what car lovers see as 
a true rarity is the so-called power reserve 
in the shape of a small fuel indicator seen 
in every car. Thanks to its presence, we 
know how many hours we still have before 
the watch needs to be wound up using its 
owner’s wrist (as in the case of mechanical 
watches). Only a limited number of 1500 
watches like that were brought to light. This 
year’s edition dedicated to cooperation 
with Subaru will be released in May. The 
number of watches on sale will certainly 
not increase, so one should better make 
their decision soon. 

próba, jakiej może być poddany zarówno 
samochód, jak również kierowca. Ale nie 
tylko. Z wysoką temperaturą, wilgocią  
i przeciążeniami walczy za każdym razem 
też zegarek. W przypadku załogi Subaru 
jest to model marki Orient. Obaj producen-
ci współpracują ze sobą od kilku lat. Co 
konkretnie musi posiadać taki czasomierz 
aby po 24 godzinach wyścigu nie rozpadł 
się na kawałki? Model dedykowany temu 
wydarzeniu posiada aż trzy certyfikaty 
ISO. Każdy z nich poświadcza, że zegarek 
jest wodoszczelny, odporny na wstrząsy 
i antymagnetyczny. Zeszłoroczna edycja 
posiadała tarczę z karbonu, na której 
mieniło się logo STI (Subaru Tecnica 
International, czyli dział odpowiadający za 
przygotowanie samochodów do startów), 
a na deklu wygrawerowane były nazwiska 
kierowców oraz logo Subaru. Prawdziwym 
rarytasem dla auto maniaków jest jednak 
tzw. rezerwa chodu, która przybrała 
kształt małego wskaźnika poziomu paliwa 
widocznego w każdym samochodzie. 
Dzięki jego obecności mamy świadomość 
ile godzin pracy ma jeszcze nasz zegarek 
zanim nakręcimy go ruchem nadgarstka 
(czyli jak to bywa w przypadku modeli 
mechanicznych). Światło dzienne ujrzała 
skromna liczba tych zegarków, bo tylko 
1500 sztuk. Tegoroczna odsłona dedy-
kowana współpracy z Subaru ukaże się 
w maju. Liczba egzemplarzy z pewnością 
nie będzie większa, zatem z podjęciem 
decyzji nie należy zwlekać. 
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ŚWIATŁO DZIENNE UJRZAŁA 
SKROMNA LICZBA TYCH 

ZEGARKÓW, BO TYLKO 1500 
SZTUK. TEGOROCZNA ODSŁONA 

DEDYKOWANA WSPÓŁPRACY 
Z SUBARU UKAŻE SIĘ W MA JU. 



on my shelf. They’re waiting like a drunk-
ard’s bottles – untouched, but soothing by 
their mere presence. Even if I’m perfectly 
well aware that I still have two or so days 
until I finish my current book, I must have 
a reserve. It’s indispensable like rice, flour, 
sugar and canned beans in a fallout shelter. 
Stuff gets real when we go on holiday. 
Eagerly, I start to pile up titles; I even set a 
reminder at the top of the to-do list on my 
phone. Our car simply has to accommodate 
them all, period. The child’s bike may not 
go in, as well as my twelfth pair of sneakers, 
but there must be enough room for books. 
Most of the times they simply end up under 
passengers’ feet, devoid of dignity; even my 
wife can’t count them there. I don’t know 
what kind of car you drive, but under seats 
in my car I smuggle not a contraband, but 
books. At any holiday hotel, in the eyes of 
other holidaymakers I’m the odd one out 
from the very beginning. Instead of some 
good old multipacks of beer, what I pull 
out from the car is a precariously wobbly 
pile of books. I don’t even want to imagine 
what the hotel service must think of them. 
In all probability, they take a whole bunch 
of pictures and post them on the internet 
under a hashtag #quirkyguests. I’d prob-
ably find my books among photographs 
of rooms with impressive collections of 
sex-shop clothes or fifteen different fishing 
rods belonging to a sole fish lover. If my 
books were to be taken by the hotel service, 
it would be much more devastating than 
having my credit card stolen. The latter 
would be sent by the bank in less than two 
days, but I won’t get any decent books in a 
one-horse town in the middle of nowhere. 
During our excursions, I proudly show 
my mobile library to my wife, each time 
underlining that she’s more than welcome 
to use it, should she feel any desire to do 
so. Unfortunately, not many a guest would 
truly appreciate the titles that come and go 
through my hands. There are, however, mo-
ments of triumph, when I can lend my pre-
cious ones without the necessity to issue a 
library card. Then I’m bursting with pride, 
and the canteen floorboards seem like the 
red carpet in Hollywood. With a small dose 
of shyness, I’d like to ask – do you have 
similar problems from time to time? 

Bywają różne uzależnienia związane z koniecznością dzia-
łania lub posiadania. Usychają ci, którzy – nawet w naj-
dalszych i najpiękniejszych okolicznościach wiejskiej 
przyrody – koncentrują swoją aktywność na poszukiwa-

niu sygnału Wi-Fi. Inni natarczywie sprawdzają  olej w samocho-
dzie, dźgając dziurę silnika bagnetem jego poziom tak, jak czterej 
muszkieterowie swoimi mieczami kardynała Richelieu. Ja dostaję 
delirium, jeśli nie mam na regale minimum dwóch nieprzeczyta-
nych książek. Czekają niczym flaszki alkoholika – nienapoczęte, 
lecz kojące samą swą obecnością. Nawet jak wiem, że do zakoń-
czenia obecnie czytanej zostały mi dwa dni, to rezerwa musi być. 
Coś jak ryż, mąka, cukier i paprykarz szczeciński w schronie 
atomowym. Sytuacja się zaostrza, jeśli wyjeżdżamy na urlop. Za-
czynam skwapliwe kompletowanie tytułów, czego przypomnienie 
figuruje oczywiście na top liście przypominającej w telefonie. 
Nasze auto musi to pomieścić. Nie wejdzie rowerek dziecka, moje 
dwunaste tenisówki, ale na książki musi być miejsce. Najczęściej 
bez godności lądują w nogach pasażerów, tam nawet moja żona 
ich nie policzy. Nie wiem, jakie macie marki, w moim pojeździe 
zamiast kontrabandy pod fotelami jadą sobie spokojnie moje 
lektury. W pensjonacie wakacyjnym w oczach innych urlopowi-
czów jestem spalony od samego początku. Zamiast zgrzewek 
piwa, wynoszę z auta mało stabilną konstrukcję ksiąg. Boję się 
pomyśleć, co sądzi o nich obsługa hotelowa. Pewnie robią im 
zdjęcia i wrzucają na portale społecznościowe pod hasłem – oso-
bliwości naszych gości. Moje lektury znalazłbym pewnie w takich 
fotogaleriach pokoi z kolekcjami sex strojów czy piętnastu wędek 
należących do tylko jednego miłośnika ryb. Jakby wyparowały za 
sprawą obsługi hotelu, cierpiałbym bardziej, niż jakby ukradzio-
no mi kartę bankomatową. Tę ostatnią bank prześle w dwa dni, 
a książek w Końcowej Zapomnianej nigdzie nie kupię. W czasie 
wyjazdu z dumą prezentuję mojej żonie księgozbiór, za każdym 
razem podkreślając, że może w dowolnej chwili korzystać z mojej 
biblioteki. Niestety, rzadko znajdzie się w pensjonacie gość, który 
doceni zmieniające się w moich rękach pozycje. Są jednak chwile 
triumfu, kiedy pożyczam swoje maleństwa bez konieczności 
wydania karty bibliotecznej. Wtedy rozpiera mnie duma, a panele 
z marketu stołówki wydają się czerwonym dywanem Hollywo-
od. Z pewną dozą nieśmiałości – zapytam: może macie czasem 
podobny problem? 
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OBSESSIVE-COMPULSIVE READING DISORDER

There are diverse addictions connected to performing certain 
actions or possessing certain things. There are people whose sole 
activity – even in the most remote, beautiful and idyllic surround-
ings – amounts to searching for the Wi-Fi signal, otherwise they are 
down in the dumps. Others compulsively check the level of motor 
oil in their cars, jabbing at the hole in the engine with a bayonet, just 
like four musketeers stabbed Cardinal Richelieu with their swords. 
I, in turn, become delirious if I don’t have at least two unread books 

NERWICA KSIĄŻKOWYCH  
NATRĘCTW
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MARCIN GŁUSZEK
właściciel i główny plantator 
w firmie Plantacja Wizerunku. 
Uprawia działania PR, pisze 
scenariusze oraz opowiadania 
z lokowaniem produktów.
ZDJĘCIA: MAT. PR A SOWE
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„ANOMALISA”  
reż. Charlie Kauffman, Duke Johnson
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„ANOMALISA”  
directed by Charlie Kauffman,  

Duke Johnson
Eric Rohmer meets Franz Kafka in Ohio... 
Have I just seen the film of the year 
already in January? I have recently went 
for a craft beer with the flower of Polish 
film critics, and the flower didn’t bridle 
at the slightly embarrassing word that 
I uttered shyly, in an undertone and with 
a question mark at the end indicated with 
appropriate intonation: “a masterpiece?”. 
The flower picked it up, and we were 
soon speaking with one voice, gushing 
over Charlie Kauffman, who astonished 
the world with his melancholy drama 
film. It is a great piece for several dozen 
puppets and three voices, a masterly 
adaptation of a performance and radio 
drama written and directed by Kauff-
man with his favourite actors. David 
Thewlis personates the main character, 
who comes to a Cincinnati hotel in order 
to give a lecture and expects that he 
will experience just another one of the 
frightfully lazy evenings of his life. All 
characters, regardless of their sex and 
age, speak the same voice of an adult 
man (Tom Noonan), which cleverly and 
suggestively reflects the state of mind 
of the hero, who suffers from a fanci-
ful affliction known in medicine as the 
Fregoli delusion. Enough for the moment. 
I do not want to spoiler the ending as only 
then do we fully realize the character of 
the disorder. Nonetheless, thanks to the 
third voice (Jennifer Jason Leigh), which 
distinguishes a plain Jane met in the 
hotel, we accompany the hero in his love 
affair: from the first evening delight to the 
last morning embarrassment. By the way, 
we become witnesses to one of the most 
moving and bravest love scenes in the 
history of American cinema. Indeed, the 
film’s leading dialogue between the main 
characters is written with Rohmer’s style 
subtlety and would make the film a taste-
ful melodrama if not for the Kafkasque 
anomalies, which crept even into the title 
name. Even puppets are made according 
to the realistic principle, but it is not fol-
lowed closely as we can see their “seams”: 
in this case, they are cracks between 
particular elements of the dolls. As 
a result, in his night-time panic, the hero 
is close to literally losing his face and has 
to put it in order when it comes off.

Magnificent, nourishing and reusable 
cinema. My biggest film amazement of 
the last years. 

ŹRÓDŁO: MAT. PR A SOWE
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przybyłemu do hotelu w Cincinnati na prelek-
cję autorską i spodziewającemu się przeżyć 
jeden z tysięcy przeraźliwie gnuśnych wie-
czorów swojego życia. Wszystkie postaci, bez 
względu na płeć i wiek, mówią tym samym 
głosem dorosłego mężczyzny (Tom Noonan), 
co bardzo sprytnie i sugestywnie oddaje stan 
ducha bohatera, cierpiącego na wymyślną 
przypadłość, określaną w medycynie jako 
Zespół Fregoliego. Dość tyle powiedzieć, by 
nie spoilerować zakończenia, bo w nim do-
piero w pełni dociera do nas charakter tego 
zaburzenia. Wszelako, za sprawą trzeciego 
głosu (Jennifer Jason Leigh), który wyróżnia 
poznaną w hotelu brzydulę przeżyjemy wraz 
z bohaterem uniesienie miłosne, począwszy 
od pierwszego wieczornego zachwytu po 
ostatnie poranne zażenowanie. Po drodze 
świadkując jednej z najbardziej przejmują-
cych i najodważniejszych zarazem scen mi-
łosnych w historii kina amerykańskiego. Tak, 
wiodący dialog filmu między parą bohaterów 
jest napisany z rohmerowską subtelnością 
i byłby zaledwie gustowny melodramat, gdy-
by nie dawka kafkowskich anomalii, co to się 
wkradły nawet do tytułowego imienia. Lalki 
też są właściwie wykonane niemal w kluczu 
realistycznym, tyle, że widać „szwy” – w tym 
przypadku rysy między poszczególnymi 
elementami kukiełek. Dzięki temu bohater 
w nocnym popłochu bliski jest na przykład 
stracenia twarzy w sensie ścisłym – musi ją 
sobie poprawić, kiedy mu odpada.

Wspaniałe, pożywne kino do wielokrot-
nego użytku, moje największe filmowe 
zdumienie ostatnich lat. 

Eric Rohmer spotyka Franza Kafkę 
w Ohio… Czyżbym już w styczniu 
zobaczył film roku? Zasiadłem 
ostatnio przy piwku kraftowym 

z kwiatem młodej krytyki filmowej i kwiat ów 
nie żachnął się na moje nieśmiało, półgło-
sem wypowiedziane, ze znakiem zapytania 
podkreślonym intonacją, słowo wstydliwe: 

„arcydzieło?”. Kwiat podchwycił i zaraz chó-
rem zaczęliśmy się rozarcydzielać nad Char-
lie Kaufmanem, który zadziwił świat tym 
melancholijnym dramatem. To dzieło totalne 
na kilkadziesiąt lalek i trzy głosy – genialna 
adaptacja spektaklu-słuchowiska, które 
Kauffman napisał i wyreżyserował ze swoimi 
ulubionymi aktorami. David Thewlis na 
ekranie udziela głosu głównemu bohaterowi, 

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

FOT. MONIK A SZ AŁEK





CIESZANÓW 
ROCK 
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Na trzy dni w roku niewielka podkarpacka 
miejscowość o nazwie Cieszanów zamienia się 
w miasteczko stojące rock’n’rollem.

FESTIWAL 2016

Tegoroczny Cieszanów Rock 
Festiwal ma przed sobą trudne 
zadanie – przebić poprzednią 
edycję. Co prawda do festiwa-

lu jeszcze chwila, bo odbędzie się on 
w dniach 18-21 sierpnia, ale już widać,  
że organizatorzy wzięli sobie wyzna-
czony cel do serca. Choć nie odsłonili 
jeszcze wszystkich kart, to tych kilka, 
których poznaliśmy, stanowi wystarcza-
jący powód, żeby bukować bilety.

Wiemy już na przykład, że na festiwalu 
dojdzie do jedynego polskiego koncertu 
legendarnej amerykańskiej formacji punk 
rockowej The Misfits. Trio dowodzone przez 
charyzmatycznego Jerrego Only przywie-
zie do Polski sporą porcję charakterystycz-
nego horror punka. Ale to oczywiście nie 
wszystko – na scenie zobaczymy także 
Tymon & The Transistors. – Pojawię się 
w Cieszanowie ze swoim zespołem Tymon 
& The Transistors, z którym dokonam 
rozłożenia na czynniki pierwsze czyli 

swój dorobek artystyczny prezentuje 
jeden uznany artysta. Po Muńku Stasz-
czyku i Pablopavo w 2016 roku nade-
szła kolej niekwestionowanej gwiazdy 
polskiego rocka – Kazika Staszewskiego. 
Zgodnie z formułą Kazik zagra podczas 
festiwalu trzy koncerty. 19 sierpnia 
Kazik wytoczy ciężkie działa wraz z KNŻ 
podczas jedynego w 2016 roku wystę-
pu formacji. 20 sierpnia pojawi się na 
scenie z zespołem Kult, którego nikomu 
nie trzeba przedstawiać, by zagrać 
materiał z albumów „Tata Kazika” i „Tata 
2”. Ostatniego dnia imprezy Staszewski 
przedstawi cieszanowskiej publiczności 
swój najnowszy projekt – Kazik & Kwar-
tet ProForma, który zaprezentuje swój 
aktualny repertuar, choć jesteśmy pewni, 
że nie zabraknie kilku niespodzianek.

Jeszcze jedną cieszanowską tradycją 
jest coroczny przegląd polskich i zagra-
nicznych zespołów rockowych. Ruszył już 
nabór grup chętnych do wzięcia udziału 
w przeglądzie w jednej z trzech kategorii 

– podkarpackiej, ogólnopolskiej i międzyna-
rodowej. Finaliści poszczególnych konkur-
sów przeglądu zostaną wyłonieni podczas 
jednoetapowych eliminacji (finały podczas 
festiwalu). Finały trzech konkursów prze-
glądu odbędą się 19, 20 i 21 sierpnia 2016 r. 
w amfiteatrze Przygranicznego Centrum 
Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszano-
wie. Szczegółowe informacje na ten temat 
dostępne są na stronie festiwalu.

Karnety na festiwal w cenie 110 zł moż-
na kupić online i za pośrednictwem sieci 
Eventim, więc warto już się za to zabierać. 
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CIESZANOW ROCK  
FESTIVAL 2016
For three days in a year, a small Subcar-
pathian town called Cieszanow trans-
forms into a genuine capital of rock’n’roll.

This year’s Cieszanow Rock Festival has quite 
a difficult task to perform – it has to outshine 
last year’s edition. Admittedly, there’s still 
some time till the festival, since it’ll take place 
from 18th to 21st August, but it’s already 
visible that the organizers have taken this 

JAKUB MILSZEWSKI

MAT. PR A SOWE

zagrania pierwszy raz w historii i jedyny 
w 2016 roku całej płyty „Wesele”. Będzie to 
wydarzenie wyjątkowe, ponieważ w Cie-
szanowie zamierzamy zagrać wszystkie 
piosenki z płyty „Wesele” dokładnie tak, 
jak są na płycie – mówi Tymon Tymański. 
Kolejną legendą, jaka wkroczy na deski 
sceny w Cieszanowie będzie polski death 
metalowy potwór – Vader. Peter lideruje 
cenionemu na całym świecie zespołowi 
już od ponad trzech dekad. To będzie 
drugi koncert formacji na cieszanowskim 
festiwalu, więc – zgodnie z tradycją – 
będzie na swój sposób specjalny. Vader 
zaprezentuje na festiwalu przedpremierowo 
materiał z nadchodzącej wielkimi krokami 
płyty „The Empire”, będzie to więc nie lada 
gratka dla fanów brutalnego grania. Kolejne 
zespoły, które pojawią się w Cieszanowie, 
zostaną ogłoszone niebawem.

Tradycją Cieszanów Rock Festiwalu 
jest także cykl koncertów monograficz-
nych. Każdego roku w ramach serii „3X...” 
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goal seriously. Although they haven’t put all 
their cards on the table yet, those several 
we’ve already seen are enough of a reason 
to book tickets. We know, for example, that 
what awaits us is the only Polish concert of 
the legendary American punk-rock forma-
tion The Misfits. The trio, led by charismatic 
Jerry Only, will bring to Poland a huge dose 
of characteristic horror punk. But, of course, 
by no means is it the only attraction – on the 
scene we’ll also see Tymon & The Transistors. 

“I’ll come to Cieszanow with my band Tymon 
& The Transistors,” says Tymon Tymański, 

“and together we’ll break our album down into 
constituent parts, that is, for the first time in 
history and the only time in 2016 we’ll per-
form our entire album Wesele (Eng.: Wedding 
party). It’ll be an exceptional event, because 
we intend to play all the songs exactly as they 
are on the album.”

Another legend that will march onto the 
scene in Cieszanow will be a Polish death 
metal monster - Vader. Peter has been lead-
ing this band of a worldwide renown for three 
decades. It will be the second concert of the 
formation at the Cieszanow Festival, so – 
traditionally – it will be special in its own way. 
Vader will present pre-release songs from 
their oncoming album The Empire, which 
without a doubt  will be a great treat for fans 
of a heavier sound. Other bands that will ap-
pear in Cieszanow will be announced soon.

One of other traditions of the Cieszanow 
Rock Festival is the cycle of monographic 
concerts. Each year, as a part of “3X…” series, 
one esteemed artist presents their works. 
After Muniek Staszczyk and Pablopavo, 
in 2016 the time has come for another 
unquestionable star of Polish rock – Kazik 
Staszewski. In accordance with the form of 
the festival, Kazik will give three concerts. 
On 19th August, Kazik will go the whole 
hog together with KNŻ (i.e. Kazik Na Żywo, 
Eng.: Kazik Live) during their only concert 
in 2016. On 20th August, he will appear on 
the stage with the band Kult (which doesn’t 
need any introductions) to play songs from 
albums Tata Kazika (Eng.: Kazik’s Dad) and 
Tata 2 (Eng.: Dad 2). On the last day of the 

event, Staszewski will present to the audi-
ence in Cieszanow his newest project – Ka-
zik & Kwarted ProForma, which will perform 
their current repertoire, although we are 
positive they won’t fail to surprise us.

Yet another Cieszanow tradition is the annu-
al song competition of Polish and foreign rock 
bands. The recruitment has already begun, 
and there are three categories: Subcarpathian, 
national and international. The finalists of 
respective competitions will be chosen during 
one-stage preliminaries (finals will be held at 
the Festival). The finals of the three competi-
tions will take place on 19th, 20th and 21st 
August 2016 in the amphitheatre of Przygran-
iczne Centrum Kultury i Sportu “Wędrowiec” 
in Cieszanow (Eng.: Border Cultural and Sport 
Centre “Wanderer” in Cieszanow). More details 
are available on the festival’s website.

Carnets for the festival cost 110 PLN and 
may be purchased online and through the 
medium of the Eventim company, so it is 
worthwhile to start thinking about it now. 

TRADYC JĄ CIESZANÓW ROCK FESTIWALU JEST TAKŻE 
CYKL KONCERTÓW MONOGRAFICZNYCH. KAŻDEGO 
ROKU W RAMACH SERII „3X...” SWÓJ DOROBEK 
ARTYSTYCZNY PREZENTUJE JEDEN UZNANY ARTYSTA. 
PO MUŃKU STASZCZYKU I PABLOPAVO W 2016 ROKU 
NADESZŁA KOLE J NIEKWESTIONOWANEJ GWIAZDY 
POLSKIEGO ROCKA – KAZIKA STASZEWSKIEGO. 
ZGODNIE Z FORMUŁĄ KAZIK ZAGRA PODCZAS 
FESTIWALU TRZY KONCERTY.
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ZDJĘCIA / PHOTOS: EDY TA BARTKIEWICZ
STYLIZAC JA / ST YLIST: KASIA Ł ASZCZ
MAKIJAŻ / MAKE UP: JUST YNA POLKOWSKA 
MODELKA / MODEL: MARTA/ TFM MODELS

Połączenie sportu z elegancją już 
dawno przestało zaskakiwać. 
Sprawdźcie, jak świetnie może 
wyglądać połaczenie dwóch nie 

do końca oczywistych rzeczy! Mniej 
rozwagi, więcej odwagi! 

storySIMPLE 

   ENGLISH
Combination of sport with elegance 
has ceased to surprise us a long time 
ago. Check out how great two not quite 
obvious elements can look together! Less 
prudence, more positive impudence! 
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  STRÓJ KĄPIELOW Y(BODY) / BATHING SUIT: ADIDAS 
SREBRNY KOMPLET / SILVER SET: MUSES
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   ENGLISH

THE BETTER THE WORSE
 
Paradoxically, the better things are for 
women, the worse the situation actu-
ally is. The assumption isn’t a result of 
years of research and observations but 
of experiences based on many hours 
of conversations about the complexity 
of the female sphere of life. This time, 
it is not their age, lack of education or 
even a man that stands on their road to 
complete happiness and development. It 
is another woman who becomes a mill-
stone around their neck.

There is a certain destructive force 
inside of us, which – what do you know! 

– doesn’t kill men we so often criticize. It 
destroys women only. For completely 
incomprehensible reasons, it is exactly 
women who become our worst enemy, the 
perfect target to attack, and the weapon 
we use is treacherous and ruthless. It must 
hurt. We judge, sneer, condemn and point 
our fingers at other women. We’re able 
to find hundreds of reasons to criticize 

– more or less explicitly – their achieve-
ments, motherhood, for which they paid 
with great effort, their femininity or raging 
hormones. And we go so far in all this that 
even when a man has a lover, we blame 
her for the infidelity, not him.

So we take care of everyone else 
except ourselves. And yet if we gave that 
fraction of love devoted mainly to men, 
which gives them a sense of security, 
superiority and childlike carefreeness, 
to other women, we could provide each 
other with support and understanding. 
Which is what I wish all women espe-
cially on 8 March. 

IM LEPIEJ

P
aradoksalnie, im kobiety mają 
lepiej, tym w zasadzie mają 
gorzej. Zdanie to nie wyni-
ka z poprzedzonych latami 
badawczych obserwacji, ile 

z doświadczeń opartych na wielogodzin-
nych rozmowach o złożoności kobiecej 
strefy życia. Tym razem na drodze do ich 
pełnego szczęścia i rozwoju stoi nie wiek, 
niewykształcenie, nawet nie mężczyzna. 
Kulą u nogi staje się druga kobieta.

Jest w nas pewna niszczycielska 
siła, która o dziwo nie zabija wielokroć 
potępianych przez nas mężczyzn. Wy-
niszcza jedynie kobiety. Zupełnie z nie-
zrozumiałych powodów to właśnie ko-
biety stają się dla nas wrogiem numer 
jeden, idealnym celem do zniszczenia, 
a broń, którą wykorzystujemy, jest 
podstępna i bezwzględna. Musi boleć. 
Oceniamy, szydzimy, wytykamy i potę-
piamy. Potrafimy znaleźć sto powodów, 
by w bardziej lub mniej jawny sposób 
skrytykować dokonania innej, okupio-
ne ciężkim wysiłkiem macierzyństwo, 
jej kobiecość czy burze hormonów. 
Idziemy w tym niekiedy tak daleko, że 
nawet jeśli facet ma kochankę, to za 
zdradę obwiniamy ją, a nie jego.

Dbamy zatem o wszystkich, tylko 
nie o siebie nawzajem. A gdyby ten 
ułamek miłości przeznaczony głównie 
dla mężczyzn, dający im poczucie 
bezpieczeństwa, wyższości i dziecięcej 
beztroski, dać innym kobietom, to mo-
głybyśmy zapewnić sobie zrozumienie 
i wsparcie. Czego życzę nam kobietom 
szczególnie na 8 marca. 

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

FOT. MONIK A SZ AŁEK

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



To pierwsza dobra wiadomość. Druga 
z nich, może nawet bardziej optymistycz-
na, to kolejny roczny wzrost liczby pasaże-
rów w podwarszawskim porcie lotniczym.

– Ubiegły rok zamknęliśmy na pozycji 
piątego lotniska w Polsce, które obsługuje 
obecnie już 9% rynku lotniczego w Polsce 

– powiedział Piotr Okienczyc, Prezes 
Zarządu Portu Lotniczego Warszawa/
Modlin. – Zgodnie z prognozami w całym 
roku 2016 przyjmiemy 2,9 mln podróż-
nych, co oznacza 12% wzrostu w stosunku 
do roku 2015 – dodał. 

   ENGLISH

ANOTHER JANUARY  
– ANOTHER GROWTH
This year has gotten to a good start  
for the Modlin Airport 

Traditionally, the airport near Warsaw has 
noted a monthly increase in the number 
of passengers. In January 2016, Warsaw-

Kolejny styczeń  
– kolejny wzrost

Nowy rok na lotnisku w Modlinie zaczął się bardzo dobrze.

Tradycyjnie już podwarszawskie lotnisko odnotowuje 
miesięczny wzrost liczby pasażerów. W styczniu 2016 
roku Lotnisko Warszawa/Modlin przyjęło w ruchu 
regularnym ponad 214 tys. podróżnych. Daje to wynik 

o 28,7% lepszy niż w tym samym miesiącu minionego roku – 
wówczas z usług portu skorzystało ponad 166 tys. osób.

W styczniu lotnisko w Modlinie obsłużyło prawie 1,5 tys. ope-
racji lotniczych. Jeśli chodzi o ruch krajowy – loty do Gdańska 
i Wrocławia, w porcie lotniczym pojawiło się (wyleciało bądź 
przyleciało) 21 tys. osób, dużo lepszy wynik osiągnęły loty za-
graniczne – liczba ta wyniosła ponad 193 tys. podróżnych.

STYCZEŃ 2016 ROKU – STATYSTYKI

rych krajowy 21 002 pasażerów

ruch zagraniczny 193 141 pasażerów

ruch ogółem 214 143 pasażerów
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REKLAMA

Kolejny styczeń  
– kolejny wzrost
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Modlin Airport provided service to over 
214 000 passengers in regular traffic. It’s 
about 28,7% more than in January last 
year, when the airport’s services were 
used by over 166 000 clients. 

In January, the Modlin Airport man-
aged almost 1 500 flight operations. As 
for the domestic traffic – flights to and 
from Gdansk and Wroclaw – 21 000 
people used the services of the airport. 
A much better result was achieved 
by international flights – the number 
amounted to over 193 000 passengers.

It’s the first good news. The other, 
maybe even more optimistic, is another 
annual increase in the number of pas-
sengers at the airport.

“We ended last year as Poland’s fifth 
greatest airport, which now provides ser-
vices for almost 9% of the aviation market 
in the country,” says Piotr Okienczyc, 
President and CEO of Warsaw-Modlin 
Airport. “According to forecasts, in 2016 
we’ll provide services for 2,9 million 
passengers, which means 12% growth in 
comparison to 2015.” 
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– Jako największa linia lotnicza 
w Polsce już nie możemy się doczekać 
dalszego rozwoju ruchu, siatki połą-
czeń oraz przybywania miejsc pracy na 
lotnisku w Modlinie. Łączymy Warszawę                                     
z najważniejszymi centrami biznesowymi 
w Europie, rozszerzając jednocześnie 
największą sieć połączeń. Ryanair stanowi 
idealny wybór zarówno dla klientów bizne-
sowych, jak i turystów – powiedział Juliusz 
Komorek, Członek Zarządu Ryanaira ds. 
Regulacyjnych i Prawnych.

Jeszcze więcej  
Ryanaira w Modlinie
Irlandzki Ryanair, ulubiona linia lotnicza Polaków, na początku lutego 
przekazał kilka pozytywnych dla modlińskiego lotniska informacji.

Już teraz padł rekord sprzedaży biletów na letnie połączenia 
przewoźnika z Modlina. Ma to zapewne związek z nowymi 
trasami zapowiedzianymi na sezon letni, a są to: Kolonia (1 
dziennie), Göteborg (2 tygodniowo), Malaga (2 tygodniowo) 

oraz Korfu (1 tygodniowo).
Łącznie Ryanair obsłuży w Modlinie aż 35 tras, z czego liczba 

lotów na kilku z nich zostanie zwiększona. Z
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Jeszcze więcej  
Ryanaira w Modlinie
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Przedstawiciel linii Ryanair zapowiedział także otwarcie 
Laboratorium Podróży Travel Labs Polska, które planowo zostanie 
zlokalizowane w centrum Wrocławia, a działalność rozpocznie 
w maju tego roku.

– Ryanair na zawsze zmienił podróże lotnicze w Europie – 
teraz chcemy zmienić świat podróży online i zamierzamy 
zrobić to we Wrocławiu, w nowoczesnym centrum innowacji 
cyfrowych. Obecnie szukamy najlepszych z najlepszych, którzy 
udoskonalą podróże online. Czekamy na osoby niezależne, 
które nie tylko wyobrażają sobie jak usprawnić procesy, ale 
chcą dokonać tego osobiście – powiedział John Hurley, Czło-
nek Zarządu ds. Technologii.

Jak widać, nowe plany Ryanaira to nie tylko pozytywne infor-
macje dla Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz jego klien-

tów, ale także dla osób poszukujących 
pracy i rozwoju – w ramach zacieśniania 
współpracy z polskimi lotniskami linie 
lotnicze planują utworzenie około 2,25 
tys. miejsc pracy. 

   ENGLISH

EVEN MORE RYANAIR  
IN MODLIN
At the beginning of February, Irish 
Ryanair – Poles’ favourite airline – has 
disclosed information which is good 
news for the Modlin Airport. 

For the carrier, the record of sales of 
summer flights from Modlin has already 
been broken. It is probably connected to 
new directions announced for the sum-
mer season, and these are the following: 
Cologne (once a day), Gothenburg (twice 
a week), Malaga (twice a week) and Corfu 
(once a week).

All in all, Ryanair will serve as many as 
35 routes in Modlin, and on several of them 
the number of flights will be increased.

“As the biggest airline in Poland, we 
can’t wait to see the further development 
of the air traffic, route network and grow-
ing number of work places at the Modlin 
Airport. We’re connecting Warsaw with 
the biggest business centres in Europe, 
at the same time expanding the greatest 
route network. Ryanair is a perfect choice 
both for business clients, as well as tour-
ists,” says Juliusz Komorek, Ryanair’s 
Regulatory & Legal Board Member.

Ryanair’s representative has also an-
nounced plans for the opening of Travel 
Labs Poland, which is to be localized in the 
centre of Wroclaw and begin its work in May.

“Ryanair has irrevocably changed 
flights in Europe – now we want to 
change the world of online travel, and 
we intend to accomplish it in Wroclaw, 
in a state-of-the-art digital innovations 
centre. Currently, we’re looking for the 
best of the best, who will perfect travels 
online. We’re waiting for independent 
people who not only are able to visualize 
improving processes, but also want to do 
it personally,” said John Hurley, Technol-
ogy Board Member.

As we can see, Ryanair’s new plans 
are great news not only for the Warsaw-
Modlin Airport and its clients, but also 
for people looking for a job and a chance 
for development – as a means of tighten-
ing cooperation with Polish airports, 
the airline plans to create about 2250 
workplaces. 





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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