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12 AUTORZY / AUTHORS

GRZEGORZ 
KAPL A

Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów 
komediowych w XXI 
w. (m.in. „Ciało”, „Te-
stosteron” i „Lejdis”). 
„Testosteron” - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach 
- jest również jedną 
z najpopularniej-
szych dziś polskich 
sztuk na świecie. 
W 2015 roku Sara-
monowicz wydał be-
stsellerową powieść 
„Chłopcy”.

   ENGLISH

A director, screenwri-
ter, writer, playwright 
and journalist. The 
author of the biggest 
Polish comedy hits of 
the 21st century (e.g. 
Ciało, Testosteron 
and Lejdis). Present 
in theatres in several 
countries all the time, 
Testosteron is also 
one of today’s most 
popular Polish plays 
in the world. In 2015, 
Saramonowicz pu-
blished his bestseller 
book entitled Chłopcy 
(Boys).

ANDRZE J 
SARAMONOWICZ

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

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

   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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Marcin Kydryński wydał właśnie nakładem Edipresse 
książkę „Biel. Notatki z Afryki”. Podziwiam go za 
odwagę, z jaką napisał tę książkę. Niezwykłą. Wcale 
nie o podróży. O zwątpieniu, które jest sensem wiary, 
i o miłości, której poszukiwanie jest sensem istnienia. 

MONIK A SZ AŁEK, MAKE-UP: ANNA CHOPARD’D

GRZEGORZ K APL A
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W T Y TULE JEST „BIEL”. A BIEL NIE 
KOJARZ Y SIĘ ZBY T PROSTO Z AFRYK Ą 

Książek o Afryce jest sporo, wśród nich 
kanoniczne dzieło Ryszarda Kapuściń-
skiego pt. „Heban”, książka, która jest 
punktem odniesienia dla niemal każdej 
strony mojej „Bieli”. 

BIAŁY JEST W AFRYCE NA WIDOKU.

Oczywiście, książka była pisana z punktu 
widzenia człowieka innego, odrębnego, 
obcego. Takiego, który nigdy – mimo 
dwudziestu lat spędzonych na podróżach 
po tym kontynencie – nie będzie jednym 
z nich. Zawsze będzie go wyróżniał biały 
kolor skóry, tak dobrze widoczny z daleka. 

„Heban” to była książka najważniejsza 
dla mojego zainteresowania Afryką. 
Była książką założycielską, a „Biel” jest 
odwróceniem tamtego tytułu. Ja nigdy 

nie uzurpowałem sobie prawa do bycia 
kronikarzem przemian historycznych, 
politycznych czy gospodarczych tego 
kontynentu – tym zajmują się ludzie 
znacznie lepiej przygotowani. Moja książ-
ka miała być „spacerownikiem” dla ludzi, 
z którymi przez lata nie miałem okazji 
dłużej porozmawiać o ważnych kwestiach 

– mówię tutaj głównie o słuchaczach moich 
audycji. Afryka jest pretekstem do tego, 
żeby podczas długiego, trwającego ćwierć 
wieku spaceru, rozmawiać o wszystkim: 
o muzyce, fotografii, miłości, przemijaniu, 
religii, byciu dzieckiem, relacji z ojcem.

PODRÓŻ, WBREW TEMU CO MYŚLIMY, 
NIE SPR AWI, ŻE UDA NAM SIĘ 
ZROZUMIEĆ ŚWIAT. ALE POZ WAL A 
CZ ASAMI ZROZUMIEĆ SAMEGO SIEBIE.  

Być może... Każdy wyczyta z niej to, co 

MARCIN KYDRYŃSKI
DZIENNIK A R Z MUZ YC ZN Y, P ODRÓŻNIK. 
Z WIĄ Z A N Y Z R A DIOWĄ „T RÓJK Ą”, GDZIE 
OD 2001 ROKU NIEPR ZERWA NIE PROWA DZI 
KULTOWĄ AUDYC JĘ „S IES TA”, W K TÓRE J 
PROMU JE DŹ WIĘKI WORL D MUSIC. 
DY REK TOR A RT YS T YC ZN Y ODBY WA JĄCEGO 
SIĘ W GDA ŃSKU „SIES TA FES T I VA L”. 
JEGO ULUBIONE RE JON Y MUZ YC ZNE 
TO C A P O V ERDE I P ORT UG A LIA . JES T 
RÓW NIE Ż GOR ĄC Y M PROPAG ATOREM 
JA Z ZU. W L ATACH 1989-2007 PROWA DZIŁ 
P OPUL A RNE AUDYC JE „T R Z Y K WA DR A NSE 
JA Z ZU” I „OKO ŁO P Ó Ł NOC Y”. PR ACOWA Ł 
JA KO KOMP OZ Y TOR I W SP Ó Ł AU TOR 
T EK S TÓW DO PŁY T A NN Y M A RII JOPEK. 
DA Ł SIĘ T E Ż P OZN AĆ JA KO FOTOGR A F. 
BY Ł P IERW S Z Y M P OL A KIEM, K TÓREGO 
FOTOGR A FIE P ODRÓŻNIC ZE ZN A L A ZŁY SIĘ 
N A OKŁ A DCE MIĘDZ Y N A RODOW E J EDYC J I 
„N ATION A L GEOGR A PHIC”.

   ENGLISH

MUSIC JOURNALIS T, TR AVELLER. REL ATED 
TO POL SKIE R ADIO PROGR AM II I WHERE 
SINCE 2001 HA S BEEN HOS TING ALRE ADY 
CULT BROADC A S T WITH WORLD MUSIC, 
“SIES TA”. ARTIS TIC DIREC TOR OF “SIES TA 
FES TIVAL” WHICH ANNUALLY TAKES PL ACE 
IN GDAŃSK. HIS FAVOURITE MUSIC PL ACES 
ARE C APO VERDE AND PORTUG AL. HE IS 
AL SO AN AC TIVE PROMOTER OF JA Z Z. IN 
1989-2007 HE USED TO HOS T POPUL AR 
BROADC A S TS “TR Z Y K WADR ANSE JA Z ZU” 
(“THREE QUARTERS OF JA Z Z”) AND “OKO ŁO 
PÓ ŁNOC Y” (“AROUND MIDNIGHT”). HE 
WORKED A S A COMPOSER AND CO-

AUTHOR OF THE LYRICS FOR ANNA MARIA 
JOPEK’S ALBUMS. HE IS AL SO KNOWN 
A S A PHOTOGR APHER. HIS WORKS WERE 
THE FIRS T POLISH PHOTOGR APHS TO BE 
SHOWN IN THE INTERNATIONAL EDITION 
OF “NATIONAL GEOGR APHIC”..

mu w duszy gra. Postrzegam to raczej 
jako zbiór bardzo osobistych, chwilami 
intymnych refleksji o sprawach, które są 
dla mnie ważne. Równie dobrze można 
by było je opisać z perspektywy mojej 
dzielnicy. Ponieważ spędziłem tak wiele 
czasu w Afryce, byłem zmuszony opisać 
te sytuacje w egzotycznych dekoracjach. 
Być może zwyczajnie nie potrafiłem 
opowiedzieć o tym wszystkim z perspek-
tywy ulicy, na której się wychowałem. 
Zazdroszczę ludziom, którzy to potrafią. 
Musiałem pojechać tak daleko, żeby 
mówić o sprawach najprostszych.

Z ACZ YNA SIĘ OD MIŁOŚCI.

Jest tutaj pewna zagadka. Lubię pisać 
w taki nieoczywisty sposób. Zaskakiwać 
czytelnika. Tak, żeby po pierwszym 
akapicie spodziewał się czegoś innego, 



TOWARZYSZ PODRÓŻY / FELLOW TR AVELLER 17niż nastąpi później. Tutaj zaczyna się od 
dziewczyny, a później okazuje się, że histo-
ria miłosna nie dotyczy jej, ale Afryki. 

CZ YLI TEGO MIE JSC A, W KTÓRYM 
ZOSTAŁO SERCE.

Tak, tak to się wszystko splata.

JEST TAM OPOWIEŚĆ O PRZ Y WILE JU 
DZIECIŃST WA, KTÓRE NIE BYŁO 
BIEDNE.

To jest refleksja nieuchronna, kiedy wędru-
je się po terenach dotkniętych ubóstwem. 
Człowiek docenia wtedy każdy drobiazg, 
jaki mu się szczęśliwie w życiu przydarzył. 
Afryka to różnorodny świat, ogromny 
kontynent, ale ma jedną cechę wspólną – 
rys ubóstwa. Ludzie, począwszy od gór 
Atlasu, poprzez wnętrze Konga, pustynie 
i stepy, aż do slumsów południowej Afryki, 
wkładają wysiłek w to, żeby przetrwać 
do następnego dnia. Kiedy tak długo 
obcuje się z osobami, które żyją w taki 
sposób, trzeba wiele w swoim myśleniu 
przewartościować.

Z DRUGIE J STRONY NIE BRAK OBRAZÓW 
AFRYKI NIEZW YKLE BOGATE J – 
DYKTATORÓW, KTÓRZY DYSPONOWALI 
NIEW YOBRAŻALNYM BOGACT WEM.

Spotkanie ludzi wykluczonych z uprzywi-
lejowanymi jest zawsze zarzewiem konflik-
tu, nie tylko w Afryce. Kapuściński mówił, 
a ja wielokrotnie do tego wracam, że kto 
chce zrozumieć Afrykę, powinien czytać 
Szekspira. Elity wzajemnie się niszczą, 
wymieniają, klany po klanach i rodziny po 
rodzinach przychodzą i giną, ale w naj-
mniejszym stopniu nie poprawia to bytu 
ludzi, którzy wegetują w ich państwach, 
patrząc na świetliste mury stolic. To temat 
stary jak świat. W Afryce ten konflikt jest 
wyjątkowo wyraźny. Mniej więcej wtedy, 
kiedy u nas siadaliśmy do Okrągłego Sto-
łu, w Liberii zabito, poćwiartowano i zje-
dzono przywódcę opozycji. Jest to świat 
fascynujący i przerażający. Bardzo mi 
zależało żeby podkreślić, że świat wielkiej 
urody nierozerwalnie funkcjonuje z tym 
drugim, okrutnym. Że tam, gdzie pojawia 
się potworność, spotyka się też piękno.

NA R A JSKICH PL A Ż ACH LUDZIE 
Z AŁ AT WIA JĄ SIĘ DO OCEANU.

Gorsze sytuacje dzieją się na przykład 
w Indiach, które są chyba najbardziej 
jaskrawym przykładem dwóch światów 
upchniętych w jednym miejscu. To tam jest 
to niewyobrażalne bogactwo i bieda, która 
tak onieśmiela, że człowiek nie wie jak się 
ma zachować na ulicach Kalkuty. W Afry-
ce wszystko to ogromnieje, jakby się to 
oglądało przez szkło powiększające. Być 
może przez to łatwiej jest na tym przykła-
dzie opisywać skrajności człowieczeństwa.

W RZADKI DZISIA J SPOSÓB POZBAWIONY 
TEJ POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI.

Staram się przed nią bronić, bo wydaje mi 
się, że jest ona oznaką protekcjonalizmu. 
Nie umiemy wejść w związek w partner-
ski, otworzyć się na krytykowanie i bycie 
skrytykowanym w rewanżu. Zamiast tego 
wzajemnie głaszczemy po głowach. To 
jest wyjątkowo protekcjonalne. A jeśli 
ktoś zjada przywódcę opozycji, to trzeba 
powiedzieć, że to naprawdę jest inny świat. 
Dlatego właśnie drażnią mnie postawy 
niektórych świeżo upieczonych studentów 
etnografii czy afrykanistyki, którzy mówią: 

„Na swojej drodze spotkałem wyłącznie 
ludzi, którzy są tacy, jak ja”. Otóż nie! Ja 
na swojej drodze spotkałem ludzi, którzy 
są zupełnie odmienni. Nie wartościuję 
czy są lepsi, czy gorsi, ale są  inni. Inaczej 
pojmują świat, hołdują innym tradycjom. 
Są to na przykład szacowni biznesmeni 
z Ugandy, w białych kołnierzykach, którzy 
mają przed sobą jakiś bardzo lukratywny 
interes, a którzy zamiast pójść do świątyni 
się pomodlić składają ofiary z dzieci. To 
jest inny świat i polityczna poprawność 
byłaby tu nie na miejscu. Trzeba nazywać 
rzeczy po imieniu.

NASZ OBRAZ W Y WODZI SIĘ Z XIX-

WIECZNE J LITERATURY ANGLOSASKIE J, 
PISANE J PRZEZ BIAŁYCH LUDZI DL A 
BIAŁYCH LUDZI. WŁ AŚCIWIE TO SĄ 
BA JKI O AFRYCE. O T YM, ŻE AFRYKA 
JEST TAK BARDZO INNA NIŻ EUROPA 
WÓWCZAS NIE PISANO.

Myślę, że nie posiadano też tej wiedzy. 
Kolekcjonuję mapy. Na tych z XVIII wieku 
Afryka składa się wyłącznie z wybrzeży, bo 
niewiele więcej na jej temat było wiadomo. 
Oczywiście, że byli tacy, którzy zapuszcza-
li się w głąb lądu, tak jak Portugalczycy szli 
w głąb Etiopii w poszukiwaniu mitycznego 
księdza Jana. Właśnie w XVIII wieku ktoś 
próbował pierwszy raz dotrzeć do Tim-
buktu. Dopiero w latach dwudziestych XIX 
wieku Rene Caillie wrócił stamtąd żywy! 
Wcześniej znane były tylko przyczółki 
handlowe rozsiane nad oceanem. Potem 
się Afryką nie interesowano. Po prostu 
ją łupiono. Interesować zaczęto się pod 
koniec XIX wieku, kiedy ruszyły krucjaty 
przeciwko niewolnictwu i jednocześnie ba-

dania nad tamtejszymi mieszkańcami. Tak 
więc ten nasz protekcjonalizm poniekąd 
wziął się z niewiedzy. W momencie, w któ-
rym przybyło nam ludzi mądrze piszących 
o Afryce, siłą rzeczy zmienił się także nasz 
stosunek do niej. Wracając do odmien-
ności – jest taka teoria, że różne światy, 
kultury współistniejąc ze sobą są w róż-
nym stadium rozwoju. My doszliśmy do 
pewnego punktu i mamy ten przywilej, że 
możemy ze swojego miejsca obserwować 
to, na jakim etapie są inne kultury, które 
rozwijały się w innym tempie, w odległych 
od nas rejonach. Oczywiście ktoś powie, 
i będzie miał rację, że kultura chińska czy 
indyjska już wieki temu osiągnęła poziom, 
do którego my prawdopodobnie wciąż nie 
dotarliśmy. Kiedy w Indiach kodyfikowano 
na piśmie zasady muzyki, myśmy biegali 
po przysłowiowych drzewach, o ile ktoś 
w ogóle zamieszkiwał te rejony. To było po-
nad trzy tysiące lat temu! O ile w stosunku 
do Chińczyków czy Hindusów my rozwija-
liśmy się w żałosnym tempie, o tyle Afryka 
pozostaje na jeszcze innym etapie rozwoju. 
Różni ludzie mają różne teorie. Zabrzmi 
to banalnie, ale wydaje mi się, że kwestia 
klimatu nie pozostaje tutaj bez znaczenia, 
bo jest to kontynent bezlitosny.

STĄD Ż YCIE LUDZKIE MA TAK 
NIEWIELKIE ZNACZENIE?

Ono ma niewielkie znaczenie w przy-
padkach konfliktów. Afryka to kontynent 
wyjątkowo skonfliktowany, ale oni są po 
prostu na drodze, którą my już, mocno 
w to wierzę, przeszliśmy. Choć przypadek 
Ukrainy nie napawa optymizmem.

KTO POPCHNĄŁ WAS, BARDZO MŁODYCH 
WÓWCZAS LUDZI W TĘ PIERWSZĄ 
PODRÓŻ PO AFRYCE? DLA MOJEGO 
POKOLENIA BYŁO TO W JAKIŚ SPOSÓB 
INIC JAC JĄ, PO WASZYCH RELAC JACH 
RUSZYLIŚMY ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY 
OD RAZU W NA JDALSZY ŚWIAT. 

Marzyłem o tym od dzieciństwa. Na-
mówiłem przyjaciół: Olgę Stanisławską 
i Marcina Mellera. Miałem wtedy 24 lata 
i doświadczyłem wszystkich elementar-
nych ludzkich olśnień, i tych szczęśli-
wych, i tych upiornych. Uważam jednak, 
że dobrze jest podróżować świadomie.  

AFRYK A JES T PRETEKS TEM DO TEGO, ŻEBY 
PODC Z A S D ŁUGIEGO, TRWA JĄCEGO Ć WIERĆ 
WIEKU SPACERU, ROZMAWIAĆ O WSZ YS TKIM: 
O MUZ YCE, FOTOGR AFII, MIŁOŚCI, PR ZEMI JANIU, 
RELIGII, BYCIU DZIECKIEM, REL AC JI Z O JCEM.
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Sprawić, żeby wędrówka była uważnym przeżywaniem świata, 
stawiać sobie pytania przy każdym spotkaniu z nowym człowie-
kiem, z nowym miejscem, cywilizacją, religią, kulturą... Nie powin-
no się po tym tylko prześlizgiwać, a ja tak się właśnie ślizgałem na 
samym początku. Trudno też powiedzieć, że ten pierwszy wyjazd 
był jedynie podróżą w głąb kontynentu, w rzeczy samej była to 
bardziej podróż w głąb siebie z niewielką znajomością praw samej 
Afryki. Do dzisiaj zresztą uczę się i jej i siebie w każdej kolejnej 
podróży. Ciekawe, że wtedy, w 1994 roku, spotkaliśmy podczas 
wielomiesięcznej wędrówki może pięcioro Polaków. Dwaj było 
klerykami z misji, a pozostałych troje dyplomatami na krótkich 
wakacjach. Polacy nie podróżowali wtedy w ogóle. Dzisiaj nie 
spotkać rodaka na szlaku to sztuka nie do wykonania.

JEST W T YM I WASZ A Z ASŁUGA.

Nie przypisywałbym sobie tego, choć pewnie wtedy ta nasza 
historia podziałała na parę osób. Myśleliśmy, że jesteśmy 
pierwszymi Polakami, którzy przejechali Afrykę z takim 
rozmachem. Nie było wtedy Internetu, nie można było sobie 
wygooglować listów Kazimierza Nowaka, który przed woj-
ną zrobił to, co my, tylko kilka razy, w tę i wewtę. Ale miał 
bezpieczniejszą drogę. Przejmowali go francuscy urzędnicy 
kolonialni, jak cenną paczkę! Dziś Afrykanie czują się w końcu 
gospodarzami na swoich terenach, z całym dobrodziejstwem, 
ale też z przekleństwem tej swobody.

POMÓWMY, PÓKI ŚWIAT JEST TAKI JAKI JEST I PÓKI MOŻEMY 
TAM WR AC AĆ, O ULUBIONYCH MIE JSC ACH. 

Jest takich kilka. Zanzibar, który z rzuconej w środek oceanu 
wyspy bez prądu stał się miejscem pielgrzymek celebrytów, 
a mimo wszystko wciąż działa na mnie magia tego miejsca. Jest 
też Etiopia – swoją różnorodnością wyróżnia się na tle innych 
państw Afryki. To jest kraj, do którego wracam i za każdym 
razem odkrywam go na nowo, jest fascynujący. Jest Namibia, 
wędrując po niej człowiek ma wrażenie, że bierze udział w cu-
dzie stworzenia, który zdarzył się zaledwie przed chwilą. Pustka. 
Przyroda. Pustynia. Z drugiej strony dla mnie, jako fotografa, jest 
to nie do zniesienia, bo fotografuję tylko ludzi (śmiech). Tutaj 
nawiązuje się głęboką więź emocjonalną z pustynią. Pustynia 
staje się rodzajem konfesjonału. I wreszcie jest kraj, w którym 
byłem tylko raz, ale jest on spełnieniem wszystkich moich 
marzeń o Afryce – Sierra Leone, praktycznie nietknięta ludzką 
ręką natura. Kraj skażony 10-letnią wojną domową, ogromną 
epidemią eboli w ostatnich czasach, a mimo wszystko to właśnie 
tam chcę dziś wrócić. Chciałbym się tam zagubić, a to chyba 
jedyny kraj, w którym naprawdę można zniknąć. Nawet stolica 
Sierra Leone nie ma prądu! Proszę wyobrazić sobie stolicę 
współczesnego państwa, w której nie ma prądu. Nie to, że dziś, 
jutro, czy nawet przez kilka dni – nigdy! Każdy szpital czy hotel 
ma swój generator i na własną rękę, o ile się uda, wytwarza prąd. 
Tam Afryka wygląda jak w opowieściach Stanleya.

NO A MUZ YK A? TO JEST JAKIŚ FENOMEN – SŁUCHAM 
PAŃSKIE J AUDYC JI CO T YDZIEŃ, MIMO ŻE NIE LUBIĘ MUZ YKI, 
JAK Ą PAN PREZENTUJE. NA PRZ YKŁ AD FADO.

Fado jest tylko niewielkim ułamkiem muzyki siestowej. Powie-
działbym raczej, że esencją jest luzofonia, więc nie tylko fado, ale 
też też samba czy angolska semba, rytmy z Cabo Verde. Ale i jazz, 
Mozart. Przepastna ilość muzyki. W każdym razie – rozumiem, że 
może ona panu nie odpowiadać, natomiast nie pojmuję dlaczego 
w takim razie słucha pan tej audycji.

PAS JA BY WA Z AR A ŹLIWA. NIE MUSZĘ 
LUBIĆ TE J MUZ YKI, ALE BARDZO LUBIĘ 
PAS JĘ Z JAK Ą PAN O NIE J MÓWI.

Bardzo mnie to cieszy!

MYŚLĘ, ŻE PODOBNIE JES T Z TĄ 
K SIĄ ŻK Ą – PA S JA POZNANIA TEGO 
K AWAŁK A Ś WIATA MOŻE OK A Z AĆ 
SIĘ Z AR A ŹLIWA. ALE TO NIE ZNAC Z Y, 
ŻE K A ŻDY DOS TR ZEŻE I US ŁYSZ Y 
TO SAMO. W TE J K SIĄ ŻCE NIE MA 
MUZ YKI, A W AFRYCE JES T PR ZECIEŻ 
MNÓS T WO MUZ YKI.

Są w niej dwa fragmenty o muzyce. Ale jest 
to książka o wielu sprawach, dla których 
Afryka jest tylko dekoracją. Równie dobrze 
mógłby to być Wałbrzych, przy nim też 
moglibyśmy rozmawiać o podstawowych 
ludzkich doświadczeniach.

PEWNIE TAK. ALE WCIĄ Ż JESZCZE NIE 
WIEM SK ĄD W PANA Ż YCIU W ZIĘŁ A SIĘ 
MUZ YK A.

Wychowałem się w rodzinie, w której 
muzyka była obecna cały czas. Wielokrot-
nie przywołuję, że moim wielkim idolem 
muzycznym i pierwszym koncertem, na 
którym byłem, był Afric Simone. Później 
dopiero do mnie dotarło, że przecież ten 
facet jest z Afryki, mało tego, jest z Mo-
zambiku, a to przecież muzyka luzofońska, 
która jest mi tak bliska. I znowu wszystko 
układa się w jedną całość… 

   ENGLISH

HEART OF DARKNESS

Marcin Kydryński’s book “Biel. Notatki 
z Afryki” (eng. “White. Notes from Africa) 
has just been published by Edipresse. 
I admire the courage with which he wrote 
this book. Amazing. Not about travelling. 
About doubtfulness which is the sense of 
faith and about love, searching for which is 
the sense of existence.

IN THE TITLE THERE IS “WHITE”. AND 
WHITE DOES NOT CONNOTE WITH 
AFRIC A VERY DIRECTLY. 

There are a lot of books about Africa, 
among them a canonical work of Ryszard 
Kapuściński entitled “Heban” (eng. “Eb-
ony”), a book which is a reference point of 
almost every page of my “White”.

IN AFRIC A WHITE IS IN PL AIN SIGHT.

Of course, the book is written from the 
point of view of a man who is different, 
distinct, strange. A man who will never be 
one of them despite having spent 20 years 
travelling across this continent. He will 
always be distinguished by white colour 
of skin, so clearly visible from a distance. 

“Heban” was the most important book for 
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my interest in Africa. It was a founding 
book, and “Biel” is a total opposite of that 
title. I have never usurped the rights to 
be a chronicler of historical, political or 
economic transformations of the conti-
nent; much better prepared people take 
care of this. My book was to be a “walking 
guide” for people with whom I didn’t have 
a chance of a longer talk about significant 
issues for years: I’m speaking mainly 
about the listeners of my broadcasts. Af-
rica is a pretext to talk about everything 
during a long, twenty-five-year walk: 
about music, photography, love, passing, 
religion, being a child, relation with father.

TR AVELLING, IN CONTR A ST TO WHAT 
WE THINK, WILL NOT MAKE US ABLE 
TO UNDERSTAND THE WORLD. BUT 
SOMETIMES IT LETS US UNDERSTAND 
OURSELVES.

Maybe… For everyone it will reflect their 
heart. I see it as a set of very personal, 
sometimes intimate reflections on issues 
which are important for me. They may 
be described from the perspective of 
my district as well. Because I spent so 

much time in Africa, I had to describe those situations in exotic 
decorations. Maybe I just couldn’t speak about all of that from 
the perspective of the street where I was raised. I am jealous 
of people who can do it. I had to go so far to speak about the 
simplest issues.

IT BEGINS WITH LOVE.

There is a kind of riddle. I like writing in such nonobvious way. 
To surprise the reader. In such a way that after first paragraph 
they expect something completely different from what is going 
to happen later. Here, it begins with a girl and later it turns out 
that the love story applies not to her, but to Africa.

THE PL ACE WHERE THE HEART HAS STAYED.

Yes, it all interweaves like that.

THERE IS A STORY ABOUT THE PRIVILEGE OF CHILDHOOD 
WHICH WAS NOT POOR.

It is an inevitable reflection when you hike across the areas 
touched by poverty. Then you appreciate every detail which 
fortunately happened in your life. Africa is a diverse world, an 
enormous continent, but it has one common feature: poverty. 
People, beginning with the Atlas mountains, through the 
interior of Kongo, deserts and steppes, to the slums of south 
Africa, put efforts to survive until the next day. When for a long 
time you commune with people who live that way, you have to 
revalue a lot in your thinking.
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ON THE OTHER HAND, THERE IS 
A LOT OF PICTURES OF VERY RICH 
AFRIC A: DICTATORS WHO HAD 
INCONCEIVABLE WEALTH AT THEIR 
DISPOSAL.

The meeting of the excluded with the 
privileged is always a source of conflict, 
not only in Africa. Kapuściński used to say, 
and I come back to it repeatedly, that those 
who want to understand Africa should read 
Shakespeare. The elites mutually destroy 
and replace themselves, clans after clans, 
families after families, they come and die, 
but it does not improve the lives of people 
who vegetate in their countries, looking for 
fulgent walls of the capitals. This theme 
is as old as the world itself. This conflict is 
extraordinarily visible in Africa. More or 
less at the time when we sat down at the 
Round Table, a leader of the opposition in 
Liberia was killed, dismembered and eaten. 
This world is fascinating and terrifying. 
I strongly intended to underline that the 
world of big beauty functions with another, 
a cruel one, inseparably: where monstros-
ity is, you can also meet beauty.

ON PAR ADISE BEACHES WHERE PEOPLE 
RELIEVE THEMSELVES TO THE OCEAN.

Worse situations can be met, for example, 

in India which are probably the most fla-
grant example of two worlds bundled in 
one place. There is unimaginable wealth 
and poverty which intimidates to the 
extent that you don’t know how to behave 
on the streets of Calcutta. In Africa all of 
that is getting bigger as if you looked at 
it through the magnifying glass. Maybe 
that is why it’s easier to describe human 
extremities on that example.

DEPRIVED OF THE POLITIC AL 
CORRECTNESS IN A WAY WHICH IS 
R ARE NOWADAYS.

I am trying to defend myself from it 
because I think that political correctness 
is a sign of protectionism. We cannot 
enter into partnership, open ourselves up 
for criticising and for being criticised in 
return. Instead, we pat each other on the 
heads. It is unusually protectional And if 
someone eats the leader of the opposition, 
you have to say that it’s a different world. 
That is why I am irritated with the attitude 
of some fresh students of ethnography 
or African studies who say: “On my way 
I have only met people who are same as 
me”. No! I have met people who are totally 
different. I don’t judge if they are better 
or worse, but they are different. They 

perceive the world in a different way, they 
honour different traditions. They are for 
instance esteemed businessmen from 
Uganda, in white collars, who are looking 
forward to some very lucrative trade and 
who sacrifice children instead of praying 
in a temple. This is a different world and 
political correctness would be improper 
here. You have to call a spade a spade.

OUR PICTURE DERIVES FROM THE 
19TH CENTURY ENGLISH LITER ATURE 
WRIT TEN BY WHITE PEOPLE FOR 
WHITE PEOPLE. ACTUALLY, THESE 
ARE TALES ABOUT AFRIC A. THEY DID 
NOT WRITE THAT AFRIC A IS SO MUCH 
DIFFERENT THAN EUROPE BACK THEN.

I think they did not have such knowl-
edge. I collect maps. On those from 
the 18th century Africa consists of 
coasts only, because nothing else was 
known. Of course, there were people 
who meandered into the land, like the 
Portuguese walked through Ethiopia 
searching for mythical Prester John. It 
was in the 18th century when someone 
tried to get to Timbuktu for the first time. 
It was as late as in the twenties of the 
19th century when Rene Caillie came 
back alive from there! Earlier only trade 



lodgements along the Ocean had been 
known. Later no one was interested in 
Africa. It was just being looted. People 
started getting interest at the end of the 
19th century when the crusades against 
slavery began and so did, simultane-
ously, the research on the natives. So our 
protectionism in some ways originated 
from ignorance. In the moment when 
more people writing about Africa in 
a smart way appeared, our attitude 
towards it changed naturally. Coming 
back to distinctness: there is a theory 
that different worlds, cultures coexist 
at different stages of development. We 
have come to a particular point and we 
have the privilege to observe from our 
place at what stages other culture are, 
the cultures which developed in a dif-
ferent pace in remote regions. Of course, 
somebody may say, and they will be 
right, that the Chinese or Indian culture 
centuries ago reached the stage which 
we probably still haven’t reached. When 
in India they were codifying the rules 
of music in writing, we were running on 
proverbial trees if only anyone lived in 
these regions. That was over three thou-
sand years ago! Although we developed 
in a pitiful pace in comparison to the 
Chinese or the Hindu, Africa stays at the 
completely different stage of develop-
ment. Various people have various theo-
ries. It will sound trite but I think that 
the case of climate is not insignificant, 
because it is an unmerciful continent.

THAT IS WHY HUMAN LIFE IS OF MINOR 
IMPORTANCE?

It is of minor importance in case of con-
flicts. Africa is a very conflicted continent 
but they are on the way which we, I firmly 
believe, have walked. However, the case of 
Ukraine is not an encouraging sign.

WHO ENCOUR AGED YOU, VERY YOUNG 
PEOPLE AT THE TIME, TO THAT 
FIRST JOURNEY TO AFRIC A? FOR MY 
GENER ATION THIS WAS SOME KIND OF 
INITIATION, AFTER YOUR REPORTS WE 
LEFT FOR THE MOST REMOTE WORLD 
FROM BEHIND THE IRON CURTAIN.

I had been dreaming of it since childhood. 
I persuaded my friends: Olga Stanisławska 
and Marcin Meller. I was 24 at the time and 
I had already experienced all elementary 
human brainwaves, those happy as well as 
those eerie. However, I think that it’s good 
to travel self-consciously, to make the 
journey close experiencing the world, keep 
asking yourself questions after meeting 
a new man, a new place, civilization, reli-
gion, culture… You should not only scratch 
its surface as I used to do at the very 
beginning. It is also hard to say that this 

first journey was only a journey inland, in 
the substance it was a journey into oneself 
with a little knowledge of the laws of Africa. 
Actually, I have learned both about myself 
and about Africa during each journey. 
It’s interesting that then, in 1994, we met 
maybe five Poles during several months 
of travelling. Two of them were seminary 
students from a mission and the three were 
diplomats on short vacations. Poles did not 
travel at all. Today not meeting a country-
man on your way is impossible.

THAT IS ALSO YOUR MERIT.

I wouldn’t arrogate it to myself, though, 
our journey may have influenced a few 
people. We thought that we were the first 
Poles who travelled through Africa with 
such breadth. There was no Internet back 
then, you couldn’t google the letters of 
Kazimierz Nowak who, before the war, had 
done what we did: a few times, back and 
forth. But his way was safer. He was being 
collected by French colonial officials as if 
he was a valuable parcel! Nowadays, the 
Africans have finally feel the masters of 
their lands with its whole blessing as well 
as with whole curse of this freedom.

LET’S TALK, WHILE THE WORLD IS 
STILL AS IT IS AND WHILE WE C AN 
GO BACK TO THOSE PL ACES, ABOUT 
FAVOURITE PL ACES.

There are a few. Zanzibar, which evolved 
from an island placed in the middle 
of the ocean to the place of celebri-
ties’ pilgrimages, and despite all of that 
the magic of the place still affects me. 
There is also Ethiopia: it distinguishes 
from other African countries with its 
diversity. It’s a country to which I come 
back and I rediscover it each time, it’s 
fascinating. There is Namibia: when you 
wander across it, you have the impres-
sion that you take part in some miracle of 
creation which happened just a moment 
ago. Emptiness. Nature. Desert. On the 
other hand, for me as a photographer it’s 
unbearable because I only photograph 
people. (Laughs) It is there where a deep 
emotional bond with the desert develops. 
The desert becomes a sort of confes-
sional. And finally, there is a country 
where I have been only once, but it’s 
a fulfilment of my dreams about Africa: 
Sierra Leone, practically untouched by 
humans. The country contaminated with 
a 10-year domestic war, a vast epidemic 
of ebola in the recent times, and despite 
all of that it’s the place to which I want 
to come back. I would like to get lost 

there and that is probably the only 
country where you can really vanish. 
Even in the capital of Sierra Leone there 
is no electricity. Not like today, tomor-
row or even for a few days: never! Each 
hospital or hotel has its own generator 
and they produce electricity, if they can, 
on their own. There, Africa looks like in 
Stanley’s stories.

AND WHAT ABOUT MUSIC? IT’S SOME 
KIND OF PHENOMENON: I LISTEN 
TO YOUR PROGR AMME EVERY DAY, 
ALTHOUGH I DON’T LIKE THE MUSIC 
YOU PRESENT. FOR INSTANCE, FADO.

Fado is only a little excerpt from siesta 
music. I’d rather say that its essence 
is lusophony, so not only fado, but also 
samba or Angolan samba, the rhythms 
from Cabo Verde. But also jazz, Moz-
zart. A vast amount of music. Anyway, 
I understand that you may not like it, 
however, I have no idea why you listen to 
the programme.

PASSION HAPPENS TO BE CONTAGIOUS. 
I DON’T HAVE TO LIKE THE MUSIC, BUT 
I LIKE THE PASSION WITH WHICH YOU 
TALK ABOUT IT.

I am very happy with that!

I THINK THAT IT ’S QUITE SIMIL AR 
WITH THIS BOOK: THE PA SSION FOR 
COGNITION OF THIS PART OF THE 
WORLD MAY TURN OUT CONTAGIOUS. 
BUT IT DOES NOT ME AN THAT 
E V ERYONE WILL SEE AND HE AR THE 
SAME THING. IN THIS BOOK THERE IS 
NO MUSIC, AND IN AFRIC A THERE IS 
A LOT OF MUSIC.

There are two fragments about music. 
But this is a book about lots of issues for 
which Africa is only a decoration. It could 
be Wałbrzych as well, we could also talk 
about basic human experiences.

I GUESS SO. BUT I STILL DON’T KNOW 
HOW MUSIC APPEARED IN YOUR LIFE.

I was raised in the family in which music 
was present all the time. I often repeat 
that my great music idol and the first 
concert I have ever been to was Afric 
Simone. Later it became clear to me that 
this guy is from Africa, what is more, he is 
from Mozambique and it was lusophonian 
music which is so close to me. And again, 
everything falls into place… 
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PODZIĘKOWANIA DL A BAR WARSZ AWA 
POWIEŚLE Z A UDOSTĘPNIENIE MIE JSC A NA 
POTRZEBY SES JI



KIERUNEK – 
KAZBEGI
Często bywa, że miejsca-symbole ściągają masy 
turystów, przez co pobyt w nich staje się mało 
przyjemny, a czasem nawet z niego rezygnujemy. 
Z gruzińskim Kazbegi jest inaczej.

AGATA WA SILEWSK A

22 WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH



ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 26

WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH 23



24 WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH

Będąc w Tbilisi postanowiłam wybrać się na północ 
kraju, aby na własne oczy zobaczyć wspominane mi 
wcześniej przez wiele osób piękno gruzińskich gór. 
Na dworcu, położonym tuż przy stacji metra Didube, 

można spotkać pomocnych Gruzinów, którzy wskażą, skąd 
dokładnie odjeżdżają marszrutki w konkretne miejsca. Mnie in-
teresowały te jadące do Kazbegi. Ta niewielka, licząca ok. 1820 

mieszkańców miejscowość, położona 
na wysokości 1750 m.n.p.m, stała się 
moim celem.

Podróż ze stolicy Gruzji do tej górskiej 
miejscowości kosztowała 20 lari. Nie 
jestem pewna, czy była to najkorzystniej-
sza oferta, ale trafiłam na moment odjazdu 
marszrutki, więc zdecydowałam się nie 
szukać dalej i wsiąść właśnie do tej, którą 
znalazłam jako pierwszą. Jeżeli jednak 
będziecie mieli więcej czasu, a zależeć 
wam będzie na ograniczeniu kosztów, to 
polecam poświęcić dłuższą chwilę na 
poszukiwania i negocjacje ceny – może 
wam to wyjść na korzyść. Jazda tym środ-
kiem transportu podczas pobytu w Gruzji 
jest obowiązkowym punktem podróży. 
Warto doświadczyć atmosfery panującej 
w środku, posłuchać dźwięków rozmów, 
lokalnej muzyki i warczenia silnika, które 
łączą się i tworzą pewien niespotykany 
klimat. Do tego poczucie lekkiego lęku 
przed prędkością, z jaką kierowca pędzi 
po górskich serpentynach, połączonego 
ze świadomością, że przecież to dla niego 
codzienność i że tak jadąc czuje się jak 
ryba w wodzie. A to wszystko otoczone 
pięknymi widokami zza okna. Warto to 
przeżyć! Podróż z Tbilisi do  Kazbegi 
trwa około trzech godzin. Po dojeździe na 
miejsce kierowca zatrzymuje się na placu 
przy głównej drodze w centrum miastecz-
ka, skąd również odjeżdżają samochody 
z powrotem, do Tbilisi.

Jeżeli wybierając się do Kazbegi nie 
znaleźliście wcześniej miejsca na nocleg, 
to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, 
że po wyjściu z marszrutki zostaniecie 

A TO WSZYSTKO OTOCZONE PIĘKNYMI WIDOKAMI 
ZZA OKNA. WARTO TO PRZEŻYĆ! PODRÓŻ Z TBILISI 
DO  KAZBEGI TRWA OKOŁO TRZECH GODZIN. PO 
DOJEŹDZIE NA MIE JSCE KIEROWCA ZATRZYMUJE 
SIĘ NA PLACU PRZY GŁÓWNEJ DRODZE W CENTRUM 
MIASTECZKA, SKĄD RÓWNIEŻ ODJEŻDŻA JĄ 
SAMOCHODY Z POWROTEM, DO TBILISI.
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przypadku. I nie tylko w moim. Wasilij 
wynajmuje przyjezdnym pokoje w domu, 
w którym mieszka z żoną. W godzinach, 
w których przyjeżdżają marszrutki ze 
stolicy, podjeżdża samochodem na par-
king i wyłapuje turystów zachęcając do 
wynajęcia pokoju właśnie u niego. Muszę 
przyznać, że daje to efekty. Przykładem 
mogę być tutaj ja oraz dwójka Pola-
ków, którzy także wtedy wynajmowali 
u niego pokój. Nawet w w przewodniku 
po Gruzji, wydanym z języku polskim, 
jest o nim krótki fragment. Fragment ten, 
podkreślony ołówkiem, pokazał mi sam 
Wasilij, gdy tylko dowiedział się, że jestem 
z Polski. Cena pokoju dwuosobowego 
z łazienką w jego gospodarstwie wynosi 
40 lari. W tej cenie zawiera się śniadanie 
przygotowane przez żonę i ciągła opieka 
gospodarza – kiedy tylko mógł zawoził 
mnie w różne miejsca, dawał rady do-
tyczące wyjścia w góry oraz zwyczajów 
panujących w Gruzji. Myślę, że cena jest 
adekwatna do tego, co się w niej zawiera.

Samo miasteczko nie jest miejscem 
szczególnie ruchliwym. Odległość od 
granicy z Rosją wynosi około 12 km. 
Na głównej drodze, obok lokalnych 
kierowców oraz chodzących jedna za 
drugą krów, można od czasu do czasu 
zobaczyć jakąś ciężarówkę.

Kazbegi jest jednak najbardziej znane 
wśród turystów dzięki położonemu niedale-
ko, na wysokości 2170 m.n.p.m., klasztorowi 
Cminda Sameba. Z miasteczka do klasztoru 
można podjechać z miejscowymi, którzy za 
niewielką opłatą zawiozą na górę, poczekają 

A TO WSZYSTKO OTOCZONE PIĘKNYMI WIDOKAMI 
ZZA OKNA. WARTO TO PRZEŻYĆ! PODRÓŻ Z TBILISI 
DO  KAZBEGI TRWA OKOŁO TRZECH GODZIN. PO 
DOJEŹDZIE NA MIE JSCE KIEROWCA ZATRZYMUJE 
SIĘ NA PLACU PRZY GŁÓWNEJ DRODZE W CENTRUM 
MIASTECZKA, SKĄD RÓWNIEŻ ODJEŻDŻA JĄ 
SAMOCHODY Z POWROTEM, DO TBILISI.

i zwiozą na dół. Można również wybrać się 
tam na własną rękę. Właśnie na tę opcję się 
zdecydowałam. Podróż na górę zajęła mi 
ok. 3 godzin. Można iść drogą, którą jeżdżą 
samochody, jest to wersja łagodniejsza, ale 
też nieco dłuższa. Można również pójść na 
dziko, na początku między domami, a na-
stępnie przecinając las. Ta opcja jest z kolei 
krótsza, ale bardziej wymagająca. Którejkol-
wiek się jednak nie wybierze – przepiękne 
widoki gwarantowane! 

Klasztor Cminda Sameba jest dla oko-
licznych mieszkańców jednym z najświęt-
szych miejsc w regionie. Przez cały rok 
na drodze prowadzącej pod górę można 
spotkać miejscowych, którzy idą tam, 

aby spędzić czas na modlitwie. I będąc 
na górze faktycznie można poczuć tę 
świętość. Wszechobecna cisza i otoczenie 
gór sprawiają, że czujemy się jakbyśmy 
byli w zupełnie innym, mistycznym świe-
cie. Z klasztoru można ruszyć dalej, na 
Kazbeg, szczyt, którego widok towarzyszy 
nam podczas całego pobytu w Kazbegi. 
Zdecydowałam się wrócić na dół, a ten 
górujący nad pozostałymi pięciotysięcznik 
zostawić na kolejną wizytę w Gruzji.

Opisywane przeze mnie miejsce warto 
zobaczyć, to pewne. Klasztor jest symbo-
lem Gruzji, a nie dotrzemy do niego nie 
zahaczając o Kazbegi. Jak to często bywa, 
miejsca-symbole ściągają masy tury-



of about 1820 people and located 1750 
meters above the sea level, became my 
destination.

The travel from the capital of Georgia 
to this town in the mountains cost 20 
lari. I’m not sure if it was exactly the best 
bargain on the market, but I happened 
on a marshrutka when it was just about 
to leave, so I decided not to look for other 
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stów, przez co pobyt w nich staje się mało przyjemny, a cza-
sem nawet z niego rezygnujemy. Tutaj jest inaczej. Mimo tego, że 
miejsce jest znane na całą Gruzję i opisywane we wszystkich 
przewodnikach, nie straciło swojej magii i będąc tam czujemy 
się, jakbyśmy byli zupełnie sami, otoczeni tylko mieszkańcami 
okolicznych domów i niesamowicie pięknymi górami, trwający-
mi tam niezmiennie od setek tysięcy lat. 

   ENGLISH

DESTINATION KAZBEGI 

As it often happens, symbolic places attract flocks of 
tourists – because of that the stay often becomes rather 
unpleasant, and sometimes we resign from it altogether. 
Kazbegi in Georgia is different.

When I was in Tbilisi, I decided to go to the north of the country 
to see the renowned beauty of Georgian mountains with my own 
eyes. At the railway station, located next to the Didube under-
ground station, you can meet helpful Georgians who’ll show you 
the exact places from which marshrutkas (routed taxicabs) go 
to particular destinations. I was interested in those going to 
Kazbegi (now Stepantsminda). This small town with population 

TUTA J JEST INACZEJ. MIMO TEGO, ŻE MIE JSCE JEST 
ZNANE NA CAŁĄ GRUZ JĘ I OPISYWANE WE WSZYSTKICH 
PRZEWODNIKACH, NIE STRACIŁO SWOJEJ MAGII I BĘDĄC 
TAM CZUJEMY SIĘ, JAKBYŚMY BYLI ZUPEŁNIE SAMI, 
OTOCZENI TYLKO MIESZKAŃCAMI OKOLICZNYCH DOMÓW 
I NIESAMOWICIE PIĘKNYMI GÓRAMI, TRWA JĄCYMI TAM 
NIEZMIENNIE OD SETEK TYSIĘCY LAT.



options and make do with the one I caught. 
However, if you have some time to spare 
and want to cut costs, I strongly recom-
mend devoting a while to a more thorough 
search and negotiations – you can benefit 
from that. This particular means of trans-
port is a mandatory element of any visit to 
Georgia. It is worthwhile to experience the 
atmosphere inside the vehicle, as well as to 
listen to the murmur of conversations, lo-
cal music and whirr of the engine, which all 
merge together and create a unique mood. 
Additionally, there is also this faint sense 
of fear when it comes to the speed at which 
the driver hurtles along the mountain hair-
pin roads – fear that is somehow soothed 
by the awareness that for the driver it is 
only a part of his daily routine and, driving 
like this, he’s in his element. And all of this 
in the midst of beautiful views outside the 
window! It is definitely worth experiencing! 
Travel from Tbilisi to Kazbegi lasts about 
three hours. After the arrival, the driver 
stops at a square by the main road in the 
centre of the town, from which you can 
take a car back to Tbilisi.

If you don’t find any accommodation 
before coming to Kazbegi, there’s a very 
high probability that upon getting off the 
marshrutka, you’ll be invited to Vasily. It 
happened to me. And not only me. Vasily 
rents rooms to tourists in his own house, 
in which he lives with his wife. When 
marshrutkas are scheduled to arrive from 
the capital, he comes to the parking lot and 
approaches tourists, encouraging them 
to rent a room in his house. I must admit 
that his methods are more than effective, 
me being the perfect example thereof, 
along with two other Poles who also rented 

a room in his house. Even in a Polish 
guidebook about Georgia, there is a short 
paragraph about him. The said paragraph, 
underlined in pencil, was showed to me by 
Vasily himself as soon as he learned that 
I was Polish. The cost of a double room 
with a bathroom in his house amounts 
to 40 lari. The price includes breakfast 
prepared by his wife and the householder’s 
constant care – whenever he could, he 
drove with me to different places and 
advised me on trips to the mountains and 
customs in Georgia. I think that the price 
was adequate to what it included.

The town itself isn’t particularly 
bustling. It’s located 12 kilometers from 
the border with Russia. On the main road, 
apart from local drivers and processions 
of cows, from time to time you can spot 
a lorry or two. Tourists, however, know 
Kazbegi chiefly for the Gergeti Trinity 
Church, located not so far away at the 
height of about 2170 meters above the 
sea level. You can go from the town to 
the church with local people, who for 
a nominal fee will give you a lift uphill, 
wait for you and then drive with you 
downhill. You can also go there on your 
own. This was the option I chose. The 
travel uphill took me about 3 hours. You 
can go along the road for cars – it’s an 
easier version, but also longer. You can 
also choose the “wild” road, at first run-
ning amongst houses, then through the 
forest. This option is shorter, but more 
demanding. But whichever the option – 
beautiful views are guaranteed!

For local people, the Gergeti Trinity 
Church is one of the most sacred places 
in the area. Throughout the year, on the 

road leading to the mountain you can find 
local people, who go there to spend time on 
prayer. And as you stand atop the mountain, 
you can really feel this sacredness. The 
omnipresent silence and the company 
of mountains seem to transfer us to an 
entirely different, mystic world. From the 
church, you can go further towards Kazbeg 

– a mountain which is visible at all times dur-
ing our stay in Kazbegi. I decided to go back 
down, and leave this towering 5000-meter 
mountain for my next visit in Georgia.

The places I described are definitely 
worth seeing, that’s for sure. The church 
is Georgia’s symbol, and we can’t hope to 
see it if we don’t go to Kazbegi. As it often 
happens, symbolic places attract flocks 
of tourists – because of that the stay often 
becomes rather unpleasant, and some-
times we resign from it altogether. This 
place is different. Even though it is famous 
in the entire Georgia and described in all 
guidebooks, it hasn’t lost its magic, and we 
can experience a profound sense of solitude, 
standing there in the company of few inhab-
itants of the nearby houses and exception-
ally beautiful ancient mountains. 
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ROBERT KRASOWSKI,  
„CZAS K ACZYŃSKIEGO. POLIT YK A  
JAKO WIECZNY KONFLIKT”,  
W YD. CZERWONE I CZ ARNE, WARSZ AWA 2016 

„Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt” to ostatnia część 
trzytomowej historii Roberta Krasowskiego opisującej polityczną hi-
storię Polski od Okrągłego Stołu do katastrofy smoleńskiej. Dotyczy lat 
2005-2010. Wcześniej Krasowski wydał tom „Po południu. Upadek elit 
solidarnościowych po zdobyciu władzy” (o latach 1989-1995) i „Czas 
gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD” (o dekadzie 1996-2005).

Pozostaję pod ogromnym wrażeniem pracy Krasowskiego. 
To dziś bez wątpienia jeden z najbłyskotliwszych obserwatorów 
polskiego życia politycznego, a jego trylogia – będąca nie tyle 
podręcznikiem historii, co esejem o historii meandrach – na 
każdej stronie urzeka odwagą syntezy, nie tracąc nic z głębokości 

analizy. Autor ma potężnie subiektywną wizję dziejów i ludzi (czę-
sto zdumiewającą i budzącą początkowy sprzeciw), jednak potrafi 
bronić jej tak celnie, iż rychło ulega się jego optyce i sądom.

Krasowski postrzega politykę przez żywych ludzi, którzy 
budują mechanizmy, a nie przez mechanizmy, które ludzi tworzą. 
Jego bohaterowie (m.in. Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, Buzek, 
Miller, Kwaśniewski, Balcerowicz, a w trzecim tomie przede 
wszystkim bracia Kaczyńscy i Tusk) to nie papierowe byty 
z pierwszych stron gazet, ale pełnokrwiste postacie literackie. 
Istne tygle emocji, w których wielkość miesza się z podłością, 
zuchwałość z głupotą, a poczucie misji z nikczemnością. Szalenie 
podoba mi się, że Krasowski traktuje ich jak Fiodor Dostojewski 
Raskolnikowa, Rogożyna, Stawrogina czy Wierchowieńskiego. 
Jego portrety psychologiczne polityków są tak dojmująco celne, że 
powinno się je drukować codziennie w gazetach. Byśmy ani przez 
chwilę nie zapominali, kto i jak nami manipuluje. 

   ENGLISH

ROBERT KRASOWSKI,  
KACZYŃSKI’S TIME.  
POLITICS AS A PERPETUAL CONFLICT 
PUBL. CZERWONE I CZ ARNE, WARSZ AWA 2016 

“Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt” (eng. “Kaczyński’s 
time. Politics as a perpetual conflict”) is the last part of a three-volume 
story written by Robert Krasowski, describing the political history of 
Poland from the Polish Round Table to the 2010 Polish Air Force Tu-154 
crash. It concerns the years 2005-2010. Earlier Krasowski issued the 
volumes: “Po południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu 
władzy” (eng. „In the afternoon. The fall of the Solidarity’s elites after 
gaining power”) (on the years 1989-1995) and “Czas gniewu. Rozkwit 
i upadek imperium SLD” (eng. “Time of Wrath. The rise and fall of the 
SLD’s empire”) (on the years 1996-2005).

I am greatly impressed by Krasowski’s work. He is undoubtedly one 
of the most sparkling observers of the Polish political life and his trilogy, 
which is not really a history textbook but an essay on meanders of his-
tory, on each page entrances me with the bravery of synthesis while it 
does not lose the depth of analysis. The author has an extremely subjec-
tive vision of history and people (often astounding and causing initial 
objection), however, he can defend it so accurately that you quickly yield 
to his optics and judgements.

Krasowski sees politics as real people who build mechanisms and 
not as the mechanisms which create people. His characters (including 
Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, Buzek, Miller, Kwaśniewski, Balce-
rowicz, and mainly Kaczyński brothers and Tusk in the third volume) 
are not paper beings from the newspaper headlines but full-blooded 
literary characters. Real melting pots full of emotions in which greatness 
is mixed with vileness, audacity with stupidity, and the sense of mission 
with wickedness. I absolutely love that Krasowski treats them in a way 
Fiodor Dostojewski treats Raskolnikov, Rogózhin, Stavrogin, or Verk-
hovensky. His psychological portraits of the politicians are so poignantly 
accurate that they should be printed in the newspapers every day. To 
makes us always remember who manipulates us and how. 

ANDRZE J SAR AMONOWICZ

BIESY WOKÓŁ NAS

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

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA
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RAMS 
directed by Grímur Hákonarson 

When we awarded this film with the main 
award on Tofifest in Toruń, there was 
no one to argue in the jury. The victory 
was unanimous, even though Piotrek 
Czerkawski still complained a bit even 
when I noted that the characters in this 
Icelandic film (mainly one of them) drink 
more alcohol than in all the other films in 
the contest; it was only when the president 
of the jury, Anne Fontaine, looked him 
deeply in the eyes that he was stunned. It 
is a simple and slow film and so it wins 
the watcher’s heart: slowly but in a simple 
way. It is set in the end of the world, in an 
Icelandic village inhabited by breed-
ers who are proud of the famous breed 
rated in the whole country; although the 
biggest annual attraction is a contest for 
the most beautiful ram, nobody is set at 
odds. Despite two blokes with the long-
est beards who set at odds once and for 
good several dozen years ago: their own 
brothers, neighbouring and as neighbours 
mortally offended. They communicate 
as the last resort via… a homing dog. The 
first turning point causes the collapse 
of the characters’ world: the plague of 
scrapie strikes the town what means 
a hecatomb of animals. All herds have to 
be slaughtered under the supervision of 
the sanitary services. One of the brothers 
does not really obey this order. Suddenly, 
the film about the breeders’ sacrifice 
which captivates mainly with the beauty 
of frames (Icelandic landscapes are 
a sure-fire hit) starts gaining momentum 
and transforms into a fascinating family 
psychodrama with one of the most beauti-
ful final scenes of reconciliation in the 
film history. The balance between gravity 
and humour is of the highest kind and it 
makes the film a drama and a comedy at 
the same time. Two huffy old men are in 
a love-hate stalemate what makes them 
simultaneously unmerciful and tender for 
each other, like in a brilliant gag-scene 
when a brother rescues another one from 
freezing to death. Having found him dead 
drunk in the snow, he takes him with the 
excavator bucket and drives him to the 
Emergency Ward. The picture’s frame is 
aforementioned final in which the rescue 
from deadly freeze is made in an excellent 
antithesis of the scene.

A great film foreshadowing the next 
Scandinavian talent, a film on which 
you wouldn’t put your bet after reading 
a vignette; missing it out would be an ir-
reparable loss. 

MAT. PR A SOWE

WOJCIECH KUCZOK

o najdłuższych brodach, którzy poróżnili 
się raz a dobrze przed kilkudziesięciu 
laty – rodzonych braci, mieszkających po 
sąsiedzku i po sąsiedzku śmiertelnie na 
siebie obrażonych. komunikują się w osta-
teczności za pomocą… psa pocztowego. 
Pierwszy punkt zwrotny powoduje, że dla 
bohaterów zawala się świat: miasteczko 
nawiedza zaraza trzęsawki, a to ozna-
cza hekatombę zwierząt – wszystkie 
stada trzeba wybić pod nadzorem służb 
sanitarnych. Jeden z braci niezupełnie się 
do tego nakazu stosuje. A potem niespo-
dzianie film o poświęceniu hodowców, 
który urzekał dotąd głównie urodą 
kadrów (islandzkie pejzaże to sprawdzony 
samograj), nabiera rozpędu i zmienia się 
w fascynującą psychodramę rodzinną 
z jedną z najpiękniejszych finałowych scen 
pojednania w historii kina. Najwyższej 
miary zaś jest zrównoważenie powagi 
i humoru, które czyni ten film jednocześnie 
dramatem i komedią. Dwaj naburmuszeni 
starcy są w miłosno-nienawistnym klinczu, 
co sprawia, że są wobec siebie zarazem 
bezlitośni i czuli – jak w genialnej scenie-

-gagu, kiedy jeden brat ratuje drugiego 
przez zamarznięciem. Znalazłszy pijanego 
do nieprzytomności na śniegu, zgarnia go 
łyżką koparki i odwozi na pogotowie. Ramą 
obrazu jest rzeczony finał, w którym ratu-
nek przed śmiertelnym mrozem dokonuje 
się w doskonałej antytezie tej sceny.

Wspaniałe kino, zwiastujące kolejny 
skandynawski talent, film, na którego po 
przeczytaniu zajawki nie postawilibyście 
funta kłaków, a którego przeoczenie było-
by niepowetowaną stratą. 

Kiedy nagradzaliśmy ten film 
główną nagrodą na toruńskim 
Tofifest, nie było się z kim w jury 
pokłócić. Zwycięstwo było jed-

nogłośne, co prawda Piotrek Czerkawski 
trochę marudził, nawet kiedy zauważyłem, 
że w tym islandzkim filmie bohaterowie 
(głównie jeden z nich) wypijają najwięcej 
alkoholu z całej konkursowej stawki, dopie-
ro kiedy przewodnicząca Anne Fontaine 
spojrzała mu głęboko w oczy, zbaraniał 
z podziwu. To jest film prosty i powolny, 
takoż i wolno, ale prostą drogą trafia do 
serca widza. Rzecz dzieje się na końcu 
świata, w islandzkiej wiosce zamieszkałej 
przez hodowców dumnych z rasy słynnej, 
cenionej w całym kraju – choć największą 
doroczną atrakcją jest tam konkurs na 
najpiękniejszego barana, nikogo ta rywali-
zacja nie poróżnia. Oprócz dwóch facetów 

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

„BARANY. ISLANDZKA  
OPOWIEŚĆ” 
reż. Grímur Hákonarson
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ka” i „Tata 2”, od dwóch lat nieaktywny już 
KNŻ, który w Cieszanowie zagra jedyny 
koncert w 2016 roku, oraz nowy projekt 
artysty, Kazik & Kwartet Proforma. 

Jedną z zagranicznych gwiazd będzie 
szwajcarski Eluveitie. To chyba najcie-
kawsza propozycja europejskiej sceny 
folk-metalowej. Zespół oprócz tradycyj-
nych instrumentów, wykonuje swoją mu-
zykę dudach, skrzypcach i lirze korbowej, 
a teksty śpiewają również w martwym 
języku galicyjskim.

Sierpniowy CRF to też okazja do zoba-
czenia na żywo ikon polskiego punk rocka. 
Na scenie pojawią się rzadko koncertujący 
Włochaty i świętujący swoje trzydziestole-
cie Farben Lehre, który właśnie w Ciesza-
nowie zagra swój jubileuszowy koncert.

Fani festiwalu zaczęli odliczać dni do tego rockowego 
święta. W dniach 18-21 sierpnia zagrają między 
innymi szwajcarska legenda folk-metalu Eluveitie 
i reaktywowany Sweet Noise. Nie zabraknie też 
niespodzianek i muzycznych podróży sentymentalnych.

SYLWIA GUTOWSK A

MAT. PR A SOWE

Lista artystów została ogłoszona i zaktualizowana. Pod 
koniec sierpnia w Cieszanowie na Podkarpaciu zagrają: 
Vader, Włochaty, Sweet Noise, Nocny Kochanek, Farben 
Lehre, Zacier i legenda polskiego hardcore’u, grupa 1125.

Każdego roku CRF ogłasza koncert monograficzny pod hasłem 
„3x”. W tym roku gwiazdą jest Kazik, który wystąpi w unikatowej, 
potrójnej odsłonie : Kult, z którym zagra utwory z płyt „Tata Kazi-

NADCIĄGA
CIESZANÓW ROCK 
FESTIWAL
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Miłośnicy ciężkiego grania z przymru-
żeniem oka ucieszą się na koncerty forma-
cji Zacier, Nocny Kochanek i Lej Mi Pół. 

To tylko niektóre z ogłoszonych przez 
organizatorów propozycje. Szykujcie się na 
prawdziwe niespodzianki! Pamiętajcie, że 
im wcześniej zamówicie bilety, tym lepiej. 

   ENGLISH

CIESZANOW ROCK FESTIVAL 
IS COMING
Fans of the festival have already started 
to count down days till the feast of rock. 
In the period from 18 to 21 September, 
among many other musical groups we’ll 
get the chance to see the Swiss legend 
of folk-metal Eluveitie, and the reacti-
vated Sweet Noise. There will be no lack 
of surprises and sentimental musical 
trips down the memory lane.

The list of artists have been announced 
and updated. At the end of August, in 
Cieszanów in Subcarpathia we will have 
a chance to see the performances of Vader, 
Włochaty, Sweet Noise, Nocny Kochanek, 
Farben Lehre, Zacier and the legend of Pol-
ish hardcore, the group 1125.

Each year, the festival announces a mono-
graphic concert under the name of “3x.” This 
year, the main star is Kazik, who will perform 
in three unique configurations: first, with 
Kult, with which he’ll play songs from the 
albums Tata Kazika and Tata 2, second, with 
the already deactivated group KNŻ, which in 
Cieszanów will play its only concert in 2016, 
and last but not least, he’ll present his newest 
project, Kazik & Kwartet Proforma.

One of foreign guests will be a Swiss band 
called Eluveitie. It’s probably the most in-
teresting group on the European folk-metal 
scene. The band, apart from traditional 
instruments, uses bagpipes, violin and 
hurdy-gurdy, and some of its lyrics are sung 
in the already extinct Galician language.

SIERPNIOW Y CRF TO TEŻ OKAZ JA DO ZOBACZENIA 
NA ŻY WO IKON POLSKIEGO PUNK ROCKA. NA SCENIE 
POJAWIĄ SIĘ RZADKO KONCERTUJĄCY WŁOCHATY 
I ŚWIĘTUJĄCY SWOJE TRZYDZIESTOLECIE FARBEN 
LEHRE, KTÓRY WŁAŚNIE W CIESZANOWIE ZAGRA 
SWÓJ JUBILEUSZOW Y KONCERT.

CENY K ARNETÓW I BILETÓW NA CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL 2016

DO 10 KWIETNIA: K ARNET – 110 ZŁ, K ARNET NA POLE 
NAMIOTOWE - 30 ZŁ/OS.

11 KWIETNIA – 31 MA JA: K ARNET – 120 ZŁ, K ARNET NA 
POLE NAMIOTOWE - 30 ZŁ/OS.

1 CZERWC A -30 CZERWC A: K ARNET – 135 ZŁ, BILET 
JEDNODNIOW Y - 60 ZŁ, K ARNET NA POLE NAMIOTOWE 

– 40 ZŁ/OS.

1 LIPC A – 10 SIERPNIA: K ARNET – 135 ZŁ, BILET 
JEDNODNIOW Y – 70 ZŁ, K ARNET NA POLE NAMIOTOWE 

– 40 ZŁ/OS.

SPRZEDA Ż NORMALNA (OD 11 SIERPNIA): K ARNET – 150 
ZŁ, BILET JEDNODNIOW Y - 80 ZŁ, K ARNET NA POLE 

NAMIOTOWE - 40 ZŁ/OS.

   ENGLISH

PRISES OF TICKETS AND PASSES  
FOR CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

UNTIL 10 APRIL: C ARNET – 110 PLN,  
C ARNET FOR THE C AMPSITE: 30 PLN/PERSON

11 APRIL – 31 MAY: C ARNET: 120 PLN,  
C ARNET FOR THE C AMPSITE: 30 PLN/PERSON

1 JUNE – 30 JUNE: C ARNET – 135 PLN,  
TICKET FOR ONE DAY – 60 PLN,  

C ARNET FOR THE C AMPSITE: 40 PLN/PERSON

1 JULY – 10 AUGUST: C ARNET – 135 PLN, TICKET FOR 
ONE DAY – 70 PLN,  

C ARNET FOR THE C AMPSITE: 40 PLN/PERSON

REGUL AR SALE (FROM 11 AUGUST): C ARNET – 150 PLN, 
TICKET FOR ONE DAY – 80 PLN,  

C ARNET FOR THE C AMPSITE – 40 PLN/PERSON

Cieszanów Rock Festival is also a great 
chance to see the icons of Polish punk 
rock with your own eyes. Among other 
artists who will appear on the stage, we’ll 
see Włochaty, who doesn’t perform very 
often, and Farben Lehre, a band which this 
year celebrates its thirtieth anniversary – 
and it will be precisely at the Cieszanów 
Rock Festival that they will give their 
anniversary concert.

Fans of heavier sounds with tongue in cheek 
will be more than happy about concerts of 
Zacier, Nocny Kochanek and Lej Mi Pół.

These are only few attractions announced 
by the organizers. Get ready for real sur-
prises! Remember that the sooner you order 
your tickets, the better! .



Pojemność ludzkiego mózgu oblicza się na od 100 do 2500 terabajtów. Takich 
przenośnych dysków jeszcze nie robi żadna firma. Ale niewiele mózgów jest w stanie 
zapamiętać setki tysięcy stron, odtworzyć zdjęcia czy filmy. W zasadzie żaden. 
Dlatego musimy wspomagać się dyskami przenośnymi.

KUMPEL I ASYSTENT
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JAKUB MILSZEWSKI

MAT. PR A SOWE



ZA PRĘDKOŚĆ PRZESYŁU DANYCH ODPOWIADA 
TECHNOLOGIA SSD TURBOWRITE, KTÓREJ 
NAZWA MÓWI SAMA ZA SIEBIE.
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W
 dobie, kiedy w naszych 
kieszeniach znajduje się 
więcej mocy obliczeniowej 
niż posłużyło do wysłania 
Apollo 11 na księżyc, 

problemem stała się pamięć. W każdej 
sekundzie pracy oraz rozrywki potrzebu-
jemy mega-, giga- i terabajtów informacji 
i danych multimedialnych. Nasze smartfony 
i tablety nie zawsze mogą być wyposażone 
w odpowiednio dużą i wygodną w użyciu 
przestrzeń, a komputery – choć przenośne 
i nieporównywalnie mniejsze i lżejsze od 

tych, na których pracowaliśmy jeszcze kilka 
lat temu – są po prostu niewygodne. Poza 
tym po co nosić ze sobą kilogramy sprzętu 
z jednej sali konferencyjnej do drugiej, skoro 
możemy zapakować gigabajty danych na 
pchełkę mniejszą niż wizytówka i ważącą 
tyle, co mała paczka czipsów, czyli nic, 
wrzucić ją do kieszeni marynarki i pognać 
przez całe miasto na rowerze.

Tą pchełką jest dysk zewnętrzny Sam-
sung SSD T3. Oprócz tego, że jest mały, jest 
też szybki, bo przecież spieszymy się nie-
mal cały czas, więc nie chcemy irytować 
się, że dane kopiują się na dysk za wolno. 
Za prędkość przesyłu danych odpowiada 
technologia SSD TurboWrite, której nazwa 
mówi sama za siebie. T3, jak przystało na 
pchełkę, jest nie tylko szybki i mały, ale też 
odporny. Wytrzyma 1500 G siły i upadek 
z wysokości dwóch metrów, więc zsunięcie 
się ze stolika i upadek na podłogę to dla 
niego wycieczka, a nie koniec życia. Na 
dodatek nie przegrzeje się, bo jest przed 
tym zabezpieczony. Nie straszne mu 
uderzenia i wibracje, bo nie ma ruchomych 
części. A nawet gdyby coś się stało, to jest 
objęty trzyletnią gwarancją.

No i jeszcze jedna rzecz – T3 to gracz 
drużynowy. Współpracuje ze wszystkim. 
Dzięki USB 3.1 typu C można go podłą-
czyć do praktycznie każdego urządzenia, 
a ponadto lubi się także z najnowszymi 
urzadzeniami mobilnymi z systemem An-
droid, komputerami z Windowsem i Mac OS. 
Można się z nim połączyć przez urządzenia 
mobilne. Można zrobić z niego serce kina 
domowego, bo przecież pomieści mnóstwo 
filmów w jakości 4K, które można wyświe-
tlać na większym ekranie bez kombino-
wania z kablami i przejściówkami. T3 to po 
prostu dobry kumpel i sprawny asystent.

T3 dostępny będzie w kilku różnych 
pojemnościach sięgających 2 terabajtów. 
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A BUDDY AND ASSISTANT
The storage capacity of the human brain 
is amounted for 100 to 2500 terabytes. No 
company has produced such portable drives 
yet. But not many brains can remember 
hundred thousands of pages and display 
photos or films. Actually, none. That is why 
we have to use portable drives.

In the time when in our pockets we have 
much more computer performance than 
was used to send Apollo 11 to the Moon, 
memory has begun a problem. In each 
second of work and entertainment we need 
mega-, giga- and terabytes of information 
and multimedia data. Our smartphones 
and tablets are not always equipped with 
space which is properly large and com-
fortable to use, and computers, although 
they are mobile and incomparably lighter 
than those used a few years ago, are just 
inconvenient. Moreover, it is no use car-
rying kilograms of equipment from one 
conference hall to another when we can 
pack gigabytes of data on a flea which is 
smaller than a business card and weighs as 
much as a small bag of chips, which means 
nothing, put it in the pocket of our jacket 
and ride a bike across the city.

This flea is Samsung Portable SSD T3. 
Besides being small it is also fast because 
we are in a hurry all the time, so we do not 
want to get irritated with the data which is 
copying to our drive too slowly. The SSD 
TurboWrite technology is responsible for 
data transfer rate, and the name speaks 
for itself. As befits a flea, the T3 is not 
only small and fast but also tough. It will 
survive 1500 g-force and a fall from the 
height of two metres, so falling on the 
floor from the table is just a trip, not the 
end of its life. In addition, it will not over-
heat because it is protected from it. It does 
not fear hits or vibrations because it does 
not have any moving parts. And even if 
something happened, it is covered by the 
three-year warranty.

And one thing more: the T3 is a team 
player. It works with everything. Thanks 
to the USB 3.1 type C it can be plugged to 
practically any device and, moreover, it 
gets along with the latest mobile devices 
with Android System, and the comput-
ers with Windows and Mac OS. You can 
connect to it via mobile devices. You can 
make it the heart of your home cinema 
because it will store a lot 4k quality films 
which can be displayed on a bigger 
screen without dealing with cables and 
adapters. The T3 is just a good buddy and 
efficient assistant.

The T3 will be available in a range of 
capacities up to 2 terabytes. 
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Nowy Mitsubishi Outlander, jak sama nazwa 
wskazuje, przybywa z daleka. Może w końcu 
udowodni, że mariaż auta sportowego z użytkowym 
nie jest jedynie dziwnym kaprysem rynku.

Miał wyglądać jak terenówka, 
ale być luksusowym samo-
chodem sportowym. Z ładną 
tapicerką, mocnym silni-

kiem, który zapewni trochę adrenaliny 
znudzonemu ojcu rodziny za kierownicą, 
i wystarczającą przestrzenią, żeby trójka 
dzieciaków na tylnej kanapie mogła grać 
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SPRZĘT / EQUIPMENT 37dyskretny pomruk pracy sinika. 150 koni 
mechanicznych, które producent uzyskał 
w tym przypadku, skutecznie rozpędzały 
samochód nawet z czterema dorosłymi 
osobami na pokładzie. Na słowa uznania 
zapracowało również zawieszenie, które 
wyśmienicie radziło sobie na warszawskich 
drogach. Wszelkie nierówności wybierało 
cicho i bardzo kulturalnie. Po tygodniu 
spędzonym za kierownicą wszystkie moje 
plomby pozostały na swoich miejscach, 
można więc mówić o sukcesie przez 
duże „S”. Obecność automatycznej skrzyni 
biegów zdejmuje z nas sporą część pracy 
za kierownicą. W jej towarzystwie nawet 
całodniowe dreptanie w korkach nie przy-
prawia kierowcy o nadciśnienie. Maszyna 
zrobi za nas wszystko, podczas kiedy my 
możemy delektować się czystością dźwię-
ków sączących się z głośników (z udziałem 
subwoofera umieszczonego w bagażniku). 
Miękkie fotele dbają, aby nawet najdłuższa 
podróż nie zamieniła się w drogę krzy-

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszy-
tą w głowie, bo serca nie ma – jest 
turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu 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.

ZDJĘCIE: MAT. PR A SOWE

w co tam zwykły w dzisiejszych czasach 
grać dzieciaki. Wytyczne były więc 
dość proste. Mitsubishi wystarczyły trzy 
generacje, żeby te założenia dopracować 
do perfekcji w postaci Outlandera.

Przeciwnicy SUV-ów twierdzą, że 
istnienie tego segmentu jest zupełnie 
pozbawione sensu. Nie poradzą sobie 
w terenie, chociaż ich masywny wygląd 
może sugerować coś zupełnie innego. 
Są duże, co w mieście przysparza sporo 
problemów. A mimo to roi się od nich na 
ulicach miast, a sprzedaż z roku na rok 
tylko rośnie. Na chwilę obecną każdy 
producent samochodów ma w swojej 
ofercie choć jednego SUV-a. Mitsubi-
shi swojemu nadało imię Outlander. 
Jego obecna odsłona nie jest jedynie 
odpowiedzią na działania konkurencji. 
To dojrzała i dopracowana do perfekcji 
trzecia generacja. Po raz pierwszy ludz-
kość ujrzała go w 2003 roku. Od tamtej 
pory minęło 13 długich lat, Mitsubishi 
Outlander sprzedał się w milionach 
egzemplarzy oraz przeszedł szereg 
modyfikacji i ulepszeń. A wszystko to 
w służbie człowiekowi. 

Co możemy powiedzieć o Outlanderze 
trzeciej generacji? Że to bardzo ładny 
samochód. Tyle na początek, bo z każdą 
minutą wspólnego obcowania Outlander 
częstuje nas czymś więcej. Weźmy na 
przykład bagażnik: pojemny, ustawny 
oraz zawieszony na wysokości, którą bez 
przesady można nazwać idealną. „Dajcie mi 
jeszcze” zdawał się wołać po zapakowaniu 
walizki, dwóch toreb i trzech plecaków. 
Mimo że pod maską czaił się wysokoprężny 
diesel o pojemności 2.2 litra, to w kabinie 
pasażerskiej dało się usłyszeć jedynie 

PO C AŁYM DNIU SPĘDZONYM Z A 
KIEROWNIC Ą OUTL ANDER A ZOSTAWIAM 
GO NA PARKINGU I ZMIERZ AM DO 
DOMU. ODWR AC AM JESZCZE NA CHWILĘ 
GŁOWĘ W JEGO STRONĘ. TAK, GDYBYM 
ZDEC YDOWAŁ A SIĘ NA JEGO Z AKUP, 
MIAŁ ABYM PEWNOŚĆ, ŻE DOKONAŁ AM 
S ŁUSZNEGO W YBORU. BO JEST Ł ADNY, 
PRZESTRONNY I BARDZO KOMFORTOW Y.
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ON DUTY
The new Mitsubishi Outlander, as the 
name suggests, comes from far away. 
Maybe it will finally prove that the mar-
riage of a sports car with a utilitarian car 
is not only a weird caprice of the market.

It was supposed to look like an off-roader 
and be a luxury sports car with nice 
upholstery, a strong engine, which will 
provide some adrenaline for a bored 
father of the family behind the wheel, and 
enough space to allow three children at the 
backseat to play whatever children play 

nowadays. Guidelines were quite simple. 
Mitsubishi needed only three generations 
to develop them to perfection in the form 
of the Outlander.

SUVs’ opponents claim that the exist-
ence of this segment makes no sense. 
They will not do off-road, however, their 
massive look would suggest something 
completely different. They are big what 
causes a lot of inconvenience. And de-
spite all that, the streets teem with them 
and sales rise year by year. At present, 
each car producer has at least one SUV 
in their offer. Mitsubishi has given theirs 
the name Outlander. Its present version 

żową, a boczne lusterka wielkości drzwi 
troszczą się o dobrą widoczność podczas 
wszelkich manewrów. 

Po całym dniu spędzonym za kierownicą 
Outlandera zostawiam go na parkingu 
i zmierzam do domu. Odwracam jeszcze 
na chwilę głowę w jego stronę. Tak, gdybym 
zdecydowała się na jego zakup, miała-
bym pewność, że dokonałam słusznego 
wyboru. Bo jest ładny, przestronny i bardzo 
komfortowy. Na rodzinne wakacje zabierze 
nas z trójką dzieci, hodowlą owczarków nie-
mieckich i całą szafą ubrań. Tyle dobrego 
z myślą o człowieku. Czy tych samochodów 
naprawdę mogłoby nie być? 



is not only the answer to the competi-
tion’s operations. This is a third genera-
tion, mature and developed to perfection. 
Humanity could see it for the first time in 
2003. Since that time 13 long years have 
passed, Mitsubishi Outlander has sold in 
millions of copies and it underwent nu-
merous modifications and improvements. 
All of that on behalf of people.

What can we say about the third-gen-
eration Outlander? That it is a really nice 
car. Enough for that, because with every 
minute of communion, the Outlander 
serves us something more. For instance, 
the trunk: capacious, easy to arrange 
and placed on height which can be called, 
without exaggerating, ideal. “Give me 
more” it seemed to yell after packing 

machine will do everything for us and 
we can relish the purity of sound coming 
from the speakers (involving a subwoofer 
placed in the trunk). Soft seats prevent 
even long journeys from transforming 
into Way of the Cross and door-sized rear 
view mirrors give you good vision during 
all manoeuvres.

After a whole day sent behind the wheel 
of the Outlander I leave in the car par and 
I go home. I turn my head to the car for 
a while. Yes, if I decided to buy it, I would 
know I made the right choice. Because it 
is nice, spacious and very comfortable. It 
will take us on holidays with three children, 
a German Shepherds kennel and a ward-
robe full of clothes. So much good where 
people matter. Could those cars not exist? 

a suitcase, two bags and three backpacks 
in it. Despite a 2.2 diesel engine hid-
ing under the bonnet, in the passenger 
compartment we could hear only a quiet 
murmur. 150 break horsepower achieved 
by the producer effectively revved the 
car with four adults on board. What also 
has to be commended is the suspension 
which worked brilliantly on the roads of 
Warsaw. It dealt with road unevenness 
very quietly and in a cultural way. After 
a week behind the wheel all my fillings 
stayed at their place so we can speak 
about the success with capital “S”. The 
automatic gearbox takes away a lot of 
work behind the wheel. In its companion 
even all-day crawling in traffic jams does 
not cause the driver’s hypertension. The 



prezerwatywy. I co teraz? Ciepłe południe 
funduje nam wiele atrakcji, możemy je na-
zwać uciążliwymi. Ale przecież właśnie po 
to tam wciąż wracam, dla zapaszku stojącej  
w kanalizacji wody burzowej, możliwości 
obmycia stóp wodą z rury spustowej w cza-
sie deszczu czy pysznego obiadu serwowa-
nego na klejącej ceracie. To jest najlepsze 
w podróżach, pewne niedogodności, które 
doceniamy dopiero po powrocie. Mija parę 
miesięcy i tęsknimy za tą odmiennością, 
której już nie znajdziemy w naszym kraju. 
Zrobiliśmy wielki skok cywilizacyjny, a żeby 
w pełni się tym cieszyć – koniecznie odwie-
dzajcie dalekie ciepłe i ciekawe Południe!  

   ENGLISH

THE JOYOUS DISCOMFORT

I flew to the so-called West. To be more 
specific – to the far South that is sup-
posed to be warm and dry. It was, but 
there appeared other attractions, which 
are really hard to come by in Poland. Who 
said that in a hotel room in an esteemed 
old city there has to be a separate toilet? 
For 100 euro, I really did expect it, eagerly 
so. Maybe it was a deliberate ploy, be-
cause either you socialize in a queue to 
the shower with the help of your compan-
ions’ alcohol and in the end don’t make it 
to the cabin after all, or you resign from 
the wait from the start. I’m saving planet, 
water and hotel’s finances, at the same 
time getting to know other cultures in the 
never-ending queue. Greatly contrived. 
This way this doss-house still remains in 
the game on the market, giving a guaran-
ty of safe employment, and thus playing 
a socially useful role. Not only don’t they 
fire anyone, but I had the impression that 
they generate work places. Because it 
must have been a graphic designer who 
craftily led the computer mouse, so that 
the plaster-consuming mould from the 
family of ceilingus communis was totally 
invisible in the pictures published on 
the internet. Well… maybe it wasn’t like 
this, maybe the said mould is known for 
its dynamic growth in the spring, and 
maybe it wasn’t that prominent when the 
picture was taken? 

Poleciałem na tak zwany Zachód. 
Będąc bardziej konkretnym – na 
dalekie południe, gdzie jest 
z założenia ciepło i sucho. Było, ale 

pojawiły się i inne atrakcje, które w naszym 
kraju występują już w zaniku. Kto powie-
dział, że w pokoju hotelowym zacnego 
starego miasta, musi być własna toaleta? Za 
100 euro szczerze tego oczekiwałem. Może 
to celowy zabieg, bo albo socjalizujesz się 
w kolejce do prysznica alkoholem współ-
towarzyszy i nie docierasz do kabiny, albo 
już na starcie rezygnujesz z kąpieli. Ja ratuję 
planetę, oszczędzam wodę i finanse hotelu, 
jednocześnie poznając inne kultury w nie-
kończącej się kolejce. Wspaniale wymy-
ślone. Ta więc noclegownia ta dalej bierze 
udział w grze rynkowej, dając gwarancję 
bezpiecznego zatrudniania, a więc pełni 
społecznie użyteczną rolę. Nie dość, że nie 
zwalniają, to miałem wrażenie, że jeszcze 
generują miejsca pracy. Bo przecież jakaś 
ręka grafika, musiała tak zręcznie popro-
wadzić mysz komputerową, że żywiący się 
tynkiem grzyb pokojowy z rodziny sufitow-
ców pospolitych na zdjęciach w internecie 
był zupełnie niewidoczny. Hmm... może 
to nie jest tak, jak myślałem i po prostu 
cechuje się on bardzo szybkim wiosennym 
przyrostem, tak, że w czasie wykonywania 
zdjęcia po prostu był w ukryciu? Wysze-
dłem na ulicę. Tutaj rozpoczęła się moja 
walka o przetrwanie. Przejście w naszym 
tradycyjnym rozumieniu nie stanowi żad-
nego azylu dla pieszego. Pojazdy na dwóch 
i czterech kółkach nacierały na mnie 
niczym w grze komputerowej. Kierowałem 
sobą jak padem na PlayStation – do przodu, 
w tył i na boki. By być lepiej widocznym 
zakupiłem stylową kamizelkę pracowników 
torowych, a nawet rozważałem przyczepie-
nie do niej migających światełek rowero-
wych. Dało do minimum bezpieczeństwa, 
coś jak kupowanie w kiosku powystawowej 

RADOŚĆ  
Z DYSKOMFORTU

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

I went outside. There began my fight 
for survival. The pedestrian crossing in 
our traditional understanding doesn’t 
guarantee the pedestrian’s safety to any 
extent. Vehicles on two or four wheels 
kept charging at me like in a computer 
game. I steered my body as if I was 
a PlayStation gamepad – forward, back-
ward and to the sides. To be more visible, 
I bought a stylish waistcoat for railway 
workers, and I even considered adorn-
ing it with several blinking bike lights. It 
gave some modicum of safety, some-
thing like buying a rubber that’s been 
taken from the window display. And now 
what? The warm afternoon provides us 
with many attractions, we can call them 
bothersome. But it’s precisely the reason 
for which I keep on coming back there – 
for this smell of rainwater stagnating in 
the sewerage system, for the opportunity 
to wash my feet in the water running 
down from the roof gutter during the 
rain, or for a delicious dinner served on 
a sticky plastic tablecloth. This is what is 
best in travels, those certain inconven-
iences which we appreciate only after we 
return home. Several months pass, and 
we begin to miss this otherness which 
we can’t find in our country. We’ve made 
a huge civilization leap, and to fully enjoy 
it you must visit the warm and interest-
ing far South! 
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TO JEST NA JLEPSZE 
W PODRÓŻ ACH, PEWNE 
NIEDOGODNOŚCI, KTÓRE 
DOCENIAMY DOPIERO PO 
POWROCIE.
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Przyznaję, uległem stereotypom. Imię i nazwisko 
jak zmyślone, sesja w „Playboyu”, porażka 
w kwalifikacjach na igrzyska tuż po niej.  
Nie wyglądało to najlepiej. Ale potem ją poznałem. 
Kobietę piękną i ambitną, świadomą swoich zalet 
i mądrą życiowo. Oto Aida Bella, była zawodniczka 
w trudnej dyscyplinie, jaką jest short track.

WOJCIECH Z AWIOŁ A

MONIK A SZ AŁEK, MAKE-UP: ANNA CHOPARD’D
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LUBISZ POZOWAĆ, PR AWDA?

Lubię.

DL ACZEGO?

Myślę, że tak naprawdę każda kobieta 
lubi. Sama praca podczas sesji jest 
przyjemna, ale zarazem bardzo trudna 
i męcząca. Lubię jednak efekt końcowy, 
bo daje mi olbrzymią satysfakcję. Przy-
jemna jest świadomość, że być może 
ktoś mówi: wow, jak fajnie wyglądasz!

A NIE JEST TO WEDŁUG CIEBIE 
EKSHIBIC JONIZM?

Sportowcy mają większe poczucie 
własnej wartości. Zwłaszcza tej cielesnej. 
Wpływ na to ma nieustające obcowanie 
z ciałem. Masaże, szatnie koedukacyjne – 
to wszystko ma znaczenie. Nie ma czasu 
na zastanawianie się, gdzie się przebie-
rasz przed biegiem. Jesteś na zawodach 
i musisz się skupić na nich, a nie na 
swoim ciele. A jeśli chodzi o pozowanie, to 
nie mam problemu by się ubrać, przebrać 
czy nawet trochę rozebrać do sesji.

NA PEWNO WIESZ, ŻE MAM NA 
MYŚLI T WOJĄ SES JĘ DO MAGA Z YNU 
DL A MĘŻCZ Y ZN, BARDZO ZNANEGO 
ZRESZTĄ.

Oczywiście.

TO BYŁO ZUPEŁNIE INNE ROZBIERANIE 
SIĘ NIŻ TO WŚRÓD SPORTOWCÓW 
W SZATNI. TAKIE ZE ŚWIADOMOŚCIĄ, ŻE 
BĘDZIE CIĘ OGL ĄDAĆ MNÓST WO LUDZI.

Na pewno tak. I uważam, że ta sesja ma 
dwie strony medalu. Jedna strona to fajna 
zabawa i pamiątka na całe życie. Były-
śmy w „Playboyu”, bardzo prestiżowym 
magazynie, znanym wszędzie na świecie. 
Ta okładka będzie już na zawsze. Ta druga 
strona medalu to dobro dyscypliny. Takiego 
marketingu, jaki zafundowałyśmy short 
trackowi z Martą, nie było nigdy wcześniej. 
O dyscyplinie zrobiło się głośno, wiele par 
oczu zostało skierowanych na łyżwiarstwo 
na krótkim torze i mówiło się o tym wszędzie. 
To już się pewnie nigdy nie powtórzy. A nam 
się za to… oberwało. Niesłusznie, bo można 
było to zamieszanie bardzo skutecznie 
wykorzystać. Ale niestety nie udało nam się 
zakwalifikować do igrzysk w Soczi i stwier-
dzono, że byłyśmy zbyt zajęte promowaniem 
siebie. A ja się z tym nie zgadzam.

A T YMCZ ASEM PROMOWAŁYŚCIE 
DYSCYPLINĘ. ALE NIE T YLKO, BO 
ZBIER AŁYŚCIE TEŻ FUNDUSZE.

Tak. To był duży zbieg okoliczności. Firma 
OTTO, która wtedy opiekowała się mną, Mar-

tą i kilkoma innymi sportowcami (między 
innymi Zbyszkiem Bródką), stworzyła akcję 
marketingową „X dni do Sochi” i wymy-
śliła kampanię z kalendarzami i naszymi 
zdjęciami. Wszystko po to by zwrócić uwagę 
na łyżwiarzy i ich problemy finansowe. Na 
portalu Polakpotrafi można było wpłacać 
dowolną sumę pieniędzy, by nas wesprzeć 
w zamian za kolację z nami, trening, czy na-
ukę jazdy na łyżwach. Można było też kupić 
zdjęcia, kalendarz. Zaczęliśmy o tym mówić 
w mediach. Zainteresowała się nami telewi-
zja, powstało sporo materiałów na ten temat. 
Któregoś dnia odebrałam telefon z propozy-
cją sesji w „Playboyu”. Zgodziłam się…

TRUDNO BYŁO SIĘ ZDECYDOWAĆ? CO 
TOBĄ POWODOWAŁO?

Przede wszystkim miałyśmy z Martą 
bardzo mało czasu na decyzję. Pomy-
ślałam wtedy, że taką propozycję dostaje 
się raz w życiu. Chciałam to wykorzystać 
i pobawić się w ten sposób, nie zaniedbu-
jąc treningów oczywiście. Sesja bowiem 
nie była najważniejsza, była przy okazji. 
Wszystko zorganizowałyśmy tak, by nasza 
forma nie ucierpiała. Przyjechałyśmy do 
Warszawy dzień przed wylotem na zawody 
Pucharu Świata. Nie było więc mowy o za-
niedbaniu czegokolwiek. „Playboy” pojawił 
się w ostatnim momencie przygotowań.

FAL A KRY T YKI PRZ YSZŁ A DOPIERO 
KIEDY NIE AWANSOWAŁYŚCIE DO 
SOCZI? I JESTEŚ PRZEKONANA, ŻE TA 
SES JA NIE WPŁYNĘŁ A NA FORMĘ? 

Tak.

TO DL ACZEGO TAKIE BYŁY OPINIE?

Najłatwiej znaleźć kozła ofiarnego. A prze-
cież nie mogłyśmy przewidzieć braku 
awansu na igrzyska. Nikt nie powiedziałby 
słowa gdybyśmy awansowały mimo sesji. 
Szukano przyczyn i najprościej było ich 
szukać tam gdzie ich nie było. Wcześniej 
mówiło się sporo w mediach o naszej 
kampanii i wyjeździe do Soczi. No i skoro 
się nie udało to trzeba było czymś to 
wytłumaczyć. Padło na „Playboya”…

KOŃCZ ĄC TEMAT SES JI… MĄ Ż NIE MIAŁ 
Z T YM PROBLEMU?

I tak, i nie. Pierwsza próba rozmowy 
na ten temat na pewno była dla niego 
szokiem i powiedział kategoryczne „nie”. 
Ale po chwili się z tym oswoił i powie-
dział, że wszystko zależy, jakie będą 
zdjęcia. Pytał jak dużo chcę pokazać 
i jak dużo muszę pokazać, bo to dwie 
różne rzeczy. Chciał też mieć możli-
wość autoryzacji zdjęć.

A JAK JUŻ JE ZOBACZ YŁ TO CO?

Do jednego zdjęcia miał zastrzeżenia. 
Udało się jednak wypracować kompromis 
i zamienić na inne. W domu nie roz-
mawialiśmy o tym zbyt dużo. Myślę, że 
częściej rozmawiał o tym z kolegami niż 
ze mną (śmiech).

AIDA BELL A… JAK TO MOŻLIWE, ŻE TAK 
SIĘ NA Z Y WASZ? WPISUJĄC W GOOGLE 
POJAWIA SIĘ NAWET WŁOSKI STATEK 
O IDENT YCZNE J NA Z WIE. BELL A 
IDEALNIE WPASOWUJE SIĘ W TO, JAK 
SIĘ PREZENTUJESZ. A DO TEGO TO 
EGZOT YCZNE IMIĘ…

Bardzo wiele osób mnie o to pyta. A ja 
do tej egzotyki już się przyzwyczaiłam. 
Najpierw oczywiście pojawiło się imię 
i szczerze mówiąc w moim mieście 
Opolu byłam kojarzona ze sportem 
również dzięki imieniu. Rodzice nadali 
mi to imię, bo ich wspólna znajoma 
takie nosiła. Wbrew domysłom nie 
są miłośnikami opery, więc to nie był 
powód wybrania tego imienia. A jeśli 
chodzi o nazwisko, to kiedyś było dość 
zwyczajne. Masz mnie zapisaną w te-
lefonie pod panieńskim, więc wiesz, że 
było normalne (śmiech).

POT WIERDZ AM.

Bella jest po mężu… Mam męża Polaka, nie 
Włocha, choć jak mnie podrywał mówił, że 
ma włoskie korzenie. Myślał, że może to 
dobry sposób (śmiech). Kiedyś doszuki-
waliśmy się włoskiego pochodzenia, ale 
nie było takich śladów.

MA SA ŻE, SZ ATNIE KOEDUK AC YJNE – TO 
WSZ YSTKO MA ZNACZENIE. NIE MA CZ A SU 
NA Z A STANAWIANIE SIĘ, GDZIE SIĘ 
PRZEBIER A SZ PRZED BIEGIEM. JESTEŚ NA 
Z AWODACH I MUSISZ SIĘ SKUPIĆ NA NICH, 
A NIE NA SWOIM CIELE.
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DL ACZEGO SHORT TR ACK, A NIE PO 
PROSTU ŁY Ż WIARST WO SZ YBKIE?

Przypadek. W szkole zawsze jeździłam 
na wszelkiego rodzaju zawody sportowe. 
Jestem osobą aktywną i zawsze miałam 
smykałkę do sportu. Zawsze też sprawiało 
mi to przyjemność. A dlaczego łyżwy na 
krótkim? Mieszkałam koło lodowiska i za-
częłam zabawę na łyżwach od błękitnej 
sztafety i złotego krążka. I rozkręciło się. 
Właściwie byłam w tej dyscyplinie od pra-
wie samego początku jej istnienia w Polsce.

LUDZIE MYŚL Ą, ŻE JEDNO I DRUGIE 
TO ŚCIGANIE SIĘ NA ŁY Ż WACH, ALE 
RÓŻNIC JEST MNÓST WO.

To są dwie kompletnie różne dyscypliny. 
Krótki tor to tylko jedna z różnic. Zawod-
nicy w szybkim w ogóle nie mają ze sobą 
fizycznego kontaktu na torze. Spora-
dycznie zdarza się, że razem upadają. 
A w short tracku pędzi czwórka lub piątka 
zawodników, którzy ciągle dotykają się 
ciałem, przepychają się i wielokrotnie 
wywracają. Musimy mieć nieprzecinalne 
kombinezony, które zakładamy pod spód. 
Do tego konieczne są kaski, okulary, bo to 
niebezpieczny sport. Przy upadku należy 
uważać na płozy, można wpaść w swo-
iste nożyce. Nie wiadomo przecież gdzie 
lód nas poniesie. Short track jest bardzo 
nieprzewidywalny, wszystko się może 
zdarzyć. Nie liczy się czas, tylko miejsce. 
Obowiązuje system pucharowy. Żeby do-
trzeć do finału trzeba mieć nie tylko dużo 
siły, ale i sporo szczęścia. Ale w Polsce to 
chyba łatwiejsza dyscyplina do uprawia-
nia niż łyżwiarstwo na długim torze, bo 
lodowiska nie muszą być jakoś specjalnie 
przygotowane. Podczas każdego treningu, 
ze względów bezpieczeństwa, muszą być 
jedynie ustawione materace.

SKORO TO JEST NIEBEZPIECZNE TO… 
NIE BAŁ AŚ SIĘ NIGDY?

Strach pojawił się po porodzie. Przed 
urodzeniem dziecka zamykałam oczy 
i niech się dzieje co chce. Potem nawet 
autem zaczęłam wolniej jeździć. Taka 
wewnętrzna blokada. Zaczęłam mieć 
większą świadomość tego, że to naprawdę 
niebezpieczny sport, a w domu czeka na 

mnie moja rodzina. Wystarczy moment 
nieuwagi, błąd techniczny i wpada się 
w bandę albo ledwo unika się kontaktu 
z płozą rywala. W rezultacie po porodzie 
bałam się na każdym szybkościowym 
treningu. Ale na zawodach było już inaczej 

– pełna koncentracja i maksimum zaanga-
żowania. Inaczej nie miałoby to sensu.

MACIERZ YŃST WO ZMIENIŁO CIĘ JAKO 
SPORTOWC A?

Bardzo zmieniło. Nie dążyłam już do 
celu za wszelką cenę. Przestałam myśleć, 
że muszę, a zaczęłam myśleć, że chcę. 
Psycholog sportowy, z którym pracowa-
łam, miał ze mną ciężko. Przed porodem 
obecność moich rywalek – Amerykanek, 
Koreanek – powodowała, że stawiałam 
siebie na straconej pozycji. A po porodzie 
cieszyłam się, że mogę z nimi startować. 
Ale to rozluźnienie zaowocowało lepszymi 
wynikami. To wtedy z koleżankami 
zdobyłyśmy w Malmoe brązowy medal 
Mistrzostw Europy w sztafecie. To dzięki 
podejściu. Twierdzę, że nogi zrobią to, co 
głowa im każe.

A MOŻNA SIĘ Z TEGO UTRZ YMAĆ?

Nie.

ALE JAKOŚ Z AR ABIAŁYŚCIE? 
ST YPENDIA?

Stypendia były uzależnione od wyników. 
To nie było dobre rozwiązanie. Jadąc na 
Mistrzostwa Europy miałyśmy przekona-
nie, że to dla nas najważniejsze zawody. 
Ale nie tylko dlatego, że chcemy zdobyć 
medal. Najważniejsze było stypendium. 
Bo bez niego nie dałoby się kontynuować 
kariery. W tej sytuacji dochodziło do 
sytuacji, w której zawodniczka czy za-
wodnik zadowalali się szóstym miejscem, 
bo ta pozycja dawała stypendium. Walka 
o medal była zbyt dużym ryzykiem, 
bo mogło się skończyć odpadnięciem 
z rywalizacji. A stypendium było na 10 
miesięcy, do następnych zawodów. Jeśli 
na nich nie udało się awansować na 
konkretne miejsce, nie było żalu, że nie 
wskoczyło się na podium, tylko że nie 
będzie stypendium, co oznaczało brak 
środków do życia. To bardzo niestabilny 

sport. Za samo bycie w reprezentacji 
Polski stypendium nie przysługiwało.

NIEDAWNO ROZKRĘCIŁ AŚ SWOJEGO 
BLOGA SPORTOWAMAMA.COM. SK ĄD 
POMYSŁ?

Chęć uzewnętrznienia się. Jestem osobą 
kontaktową, bardzo otwartą. Mam wra-
żenie, że mam się czym dzielić. Zostałam 
mamą w trakcie trwania kariery sporto-
wej, a kobiety boją się zachodzić w ciążę 
uprawiając wyczynowo sport. Boją się, że 
to nie wyjdzie. I chcę się dzielić swoimi 
spostrzeżeniami. Piszę przede wszystkim, 
ale nie tylko do sportowych mam. 
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LEGS WILL DO WHAT  
THE HEAD TELLS THEM TO
I admit, I succumbed to stereotypes. 
Name and surname as if made up, 
a photo shoot in Playboy, and a failure 
to qualify for to Olympics right after 
it. It didn’t look well. But then I met 
her. A beautiful and ambitious woman, 
aware of her assets and very clever 
life-wise. Let me introduce you to Aida 
Bella, former practitioner of a difficult 
sport of short track.

YOU LIKE POSING, DON’T YOU?

Lubię.

WHY?

I think every woman does. The work during 
the photo shoot was pleasant in itself, but 
at the same time difficult and very tiring. 
I like the final effect, however, because it 
gives me great satisfaction. It is pleasant to 
know that maybe someone says, “wow, she 
looks great!”

AND DON’T YOU THINK THAT IT’S SOME 
KIND OF EXHIBITIONISM?

Sportspeople have a higher self-esteem. 
Especially when it comes to their body. It is 
influenced by a constant contact with body. 
Massages, co-educational changing rooms 

– it all has an impact. You don’t have time to 
think about where you are changing before 
a run. You participate in a competition and 
you have to focus on the task ahead of you, 
not on your body. And when it comes to 
posing, I don’t have any problems to put 
something on, change my clothes or even 
take something off.

YOU SURELY KNOW THAT I MEANT 
YOUR PHOTO SHOOT FOR A MAGA ZINE 
FOR MEN, VERY FAMOUS AT THAT.

Of course.

ALE TO ROZLUŹNIENIE ZAOWOCOWAŁO LEPSZYMI 
W YNIKAMI. TO WTEDY Z KOLEŻANKAMI ZDOBYŁYŚMY 
W MALMOE BRĄZOW Y MEDAL MISTRZOSTW EUROPY 
W SZTAFECIE. TO DZIĘKI PODEJŚCIU. TWIERDZĘ, ŻE NOGI 
ZROBIĄ TO, CO GŁOWA IM KAŻE.
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IT WA S A TOTALLY DIFFERENT KIND OF UNDRESSING 
THAN AMONG OTHER SPORTSPEOPLE IN A CHANGING 
ROOM. YOU MUST HAVE KNOWN THAT YOU WOULD BE SEEN 
BY A LOT OF PEOPLE.

Certainly. And I think that this photo shoot was beneficial in two 
aspects. One great aspect is that it was a great fun and a souvenir for 
the rest of my life. After all, we appeared in Playboy, a very prestig-
ious magazine, known in the whole world. This cover will last forever. 
The other aspect was the good of my sports discipline. What Marta 
and I did was the best advertisement for short track ever. We created 
hype around it, many eyes turned to short track ice-skating, and 
everyone talked about it. Perhaps it will never happen again. And we 
got… scolded for it. Unjustly so, since this whole commotion could 
have been put to a good use. But unfortunately, we didn’t qualify 
for the Olympics in Sochi, and it was claimed that we had been too 
preoccupied with promoting ourselves. But I don’t agree with it.

YOU WERE PROMOTING YOUR DISCIPLINE. BUT NOT ONLY, 
BEC AUSE YOU WERE R AISING FUNDS TOO.

Yes. It was one big coincidence. The OTTO company, which at the 
time was taking care of me, Marta and several other sportspeople 
(Zbyszek Bródka, for example) created a marketing action called 

“X days till Sochi” and thought up a campaign with calendars and 
our pictures. Everything to draw people’s attention to ice-skaters 
and their financial problems. On the portal Polakpotrafi (A Pole 

neglecting my trainings. The photo shoot 
wasn’t the priority, it was a side thing. We 
organized everything in such a way so that 
our company didn’t suffer. We got to Warsaw 
the day before the flight for the World Cup. 
Neglecting anything was not an option. 
Playboy appeared at the last moment of the 
preparations.

DID THE WAVE OF CRITICISM COME 
ONLY AF TER YOUR FAILURE TO 
QUALIF Y FOR SOCHI? AND ARE YOU 
SURE THAT THE PHOTO SHOOT DIDN’T 
HAVE ANY IMPAC T ON YOUR FORM?

Yes.

THEN WHERE DID SUCH OPINIONS 
COME FROM?

It’s easiest to find a scapegoat. And we 
couldn’t foresee that we wouldn’t advance 
to the Olympics. No one would have said 
a word if we had qualified despite the photo 
shoot. They were looking for reasons and 
it was easiest to look for them where they 
were none. Previously, there had been a lot 

can do this) you could pay any sum of money to support us, and in 
exchange you could get a dinner, a training or a skating lesson with 
us. You could also buy the calendar or pictures. We started to talk 
about it in the media. Television got interested in us too, there were 
created many footages on this topic. One day I received a phone 
call with an offer from Playboy. And I said yes.

WA S IT HARD TO DECIDE? WHAT WERE YOUR REA SONS?

First and foremost, Marta and I had very little time to decide. But 
then I thought that you get such offer only once in your life. I wanted 
to seize this opportunity and have fun a little bit, obviously without 
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of talk about our campaign and our trip 
to Sochi in the media. And since we failed, 
they had to explain it in some way. And they 
chose Playboy…

ENDING THE TOPIC OF THE PHOTO 
SHOOT… WA SN’T YOUR HUSBAND 
AGAINST IT?

He was and he wasn’t. My first attempt to 
talk with him about it was a huge shock for 
him and he said a definite “no.” But after 
he got used to the thought, he said that it 
depended on photographs. He asked how 
much I wanted to show and how much I had 
to show, because those were two different 
things. He also wanted to have a possibility 
to authorize the pictures.

AND WHEN HE SAW THEM?

He had some objections to one photograph. 
But we managed to arrive at a compromise 
and switch this picture with another one. 
We didn’t talk much about it at home. I think 
he talked about it much more with his 
friends (laughs).

AIDA BELL A… HOW IS IT POSSIBLE 
THAT YOU HAVE SUCH A NAME? WHEN 
YOU TRY TO GOOGLE IT, AN ITALIAN 
SHIP OF THE EX AC T SAME NAME 

COMES UP. BELL A IS A GOOD MATCH 
FOR WHAT YOU’RE REPRESENTING. 
PLUS YOUR EXOTIC NAME…

Many people ask me about it. But I have al-
ready got used to this exoticism. Of course, 
my name came first, and honestly speak-
ing, in my hometown, Opole, I was associat-
ed with sport also because of this name. My 
parents gave me this name because their 
mutual friend was called this way. Contrary 
to some theories, they are not opera-lovers, 
so it wasn’t the reason for choosing this 
name. And as for the surname, it used to be 
quite ordinary… You saved my contact under 
my maiden surname, so you know that it 
was normal (laughs).

THAT’S TRUE.

Bella is after my husband… My husband 
is a Pole, not an Italian, although when he 
tried to pick me up, he claimed to have Ital-
ian roots. Maybe he thought it would work 
best (laughs). We tried to find any traces of 
Italian descent, but there were none.

W THY SHORT TR ACK AND NOT JUST 
SPEED SK ATING?

Coincidence. At school, I always partici-
pated in all types of sports competitions. 
I’m an active person and I have always had 

an acumen for sports. It has always brought 
me pleasure too. And why short track? 
I lived nearby an ice-rink, and I started my 
adventure with ice-skating from the blue 
relay race and golden puck. And then it 
evolved. Come to think of it, I have been in 
this discipline since it appeared in Poland.

PEOPLE THINK THAT BOTH SPORTS 
CONSIST IN R ACING ON SK ATES, BUT 
THE DIFFERENCES ARE NUMEROUS.

These are two entirely different disciplines. 
A short track is only one of them. The 
contestants in speed skating don’t come 
into any physical contact with each other 
on the track. It occasionally happens that 
they fall together. And as for the short track, 
there are four or five people rushing, and 
they constantly come into physical contact, 
push each other and fall over together many 
times. We have to wear uncuttable uniform 
under our clothes. And necessarily helmets 
and goggles, because it’s a dangerous sport. 
After a fall, you need to watch out for blades, 
because you might be met with scissors of 
some sort. You never know where the ice 
will carry you. Short track is very unpredict-
able, everything can happen. It is not time 
that counts, but place. A single-elimination 
tournament applies. To get to the finals you 
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need to have not only a lot of strength, but also a lot of luck. But 
in Poland it’s an easier discipline to train than ice skating on a long 
track, because ice rinks don’t have to be specially prepared. Before 
each training session, for safety reasons, the place must be secured 
with mattresses.

IF IT ’S SO DANGEROUS, WEREN’T YOU SOMETIMES AFR AID?

Fear appeared after the childbirth. Before it, I had just closed my 
eyes and let the chips fall as they may. Then I even started to drive 
more slowly. It was an internal blockade of some kind. I started to 
be more aware that it is a truly dangerous sport, and that I have 
a family waiting for me at home. A short moment of distraction or 
a technical mistake, and you hit the border or find yourself inches 
from your colleague’s blades. As a result, after the childbirth, I was 

scared during every high-speed training 
session. But when it came to champion-
ships, it was entirely different – maximal 
focus and full engagement. It would have 
been pointless otherwise. 

DID MOTHERHOOD CHANGE YOU A S 
A SPORTSPERSON?

Yes, it truly did. I stopped pursuing my 
goals at any cost. I stopped thinking “I have 
to,” I started thinking “I want to.” The sports 
psychologist that I worked with didn’t 
have it easy with me. Before the childbirth, 
the presence of my rivals – Americans, 
Koreans – had made me think of myself 
as standing on the lost position. After the 
childbirth, I was happy to compete with 
them. But this relaxed attitude borne fruit. 
It was then that together with my friends 
we won in Malmoe the bronze medal of the 
European Championship in relay race. It’s 
thanks to the right approach. I claim that 
legs will do what the head tells them to.

C AN YOU MAKE A LIV ING FROM IT?

No.

BUT YOU EARNED A BIT SOMEHOW? 
SOME GR ANTS?

Grants depended on results. It wasn’t a good 
solution. When we went to the European 
Championships, we though it was the most 
important contest for us. But not only 
because we wanted to win the medal. The 
most important thing was the grant. Because 
without it you can’t continue your career. In 
this situation, it happened that a contestant 
was satisfied with the sixth place, because 
this postion gave them grants. Fighting for 
medals was too much of a risk, because it 
could end in dropping out of the rivaliza-
tion altogether. And the grant was awarded 
for ten months, until next championships. If 
you didn’t get a specified place, you weren’t 
sad because you didn’t get the podium, but 
because you wouldn’t get a grant, and that 
meant no financial resources whatsoever. It 
is a very unstable sport. You didn’t get a grant 
for just being in the Polish representation.

RECENTLY, YOU’VE REALLY GOT TEN 
INTO WRITING YOUR BLOG, SPOR-
TOWAMAMA.COM (ENG. SPORT Y MOM). 
WHERE DID THE IDEA COME FROM?

From the urge to express myself. I’m an 
outgoing person, very open. I’m under the 
impression that I have much to share with 
the world. I became a mom during my sports 
career, and women are afraid of getting preg-
nant while their train professionally. They are 
afraid it won’t work out. And I want to share 
my opinions. I write first and foremost to 
moms engaged in sports, but not only. 





jest właśnie bliskość wysokich, sięgających 
ponad 55 m n.p.m. ruchomych wydm. Dla 
takich widoków warto jest poświecić jeden 
dzień plażowania. Do tego fanów polskich 
komedii na pewno zainteresuje fakt, że to 
właśnie w Słowińskim Parku Narodowym 
kręcono kultową „Seksmisję”.

Tradycyjne plażowanie warto też wzbo-
gacić o wartości kulturowe i poodkrywać 
ciekawostki z życia rdzennych mieszkań-
ców tego terenu. W pobliskich Klukach 
mieści się Muzeum Wsi Słowińskiej 
z urokliwymi, autentycznymi domostwami 
z XIX wieku. Na zachód od Jeziora Łebsko 
znajduje się inna osada związana z historią 
tego dawnego ludu – Czołpino. Oprócz 
śladów Słowińców odkryć tu można histo-
ryczną latarnię morską a stamtąd dotrzeć 
do jednej z najciekawszych wydm Parku. 

DZIECI SIĘ BAWIĄ

Okolice Słowińskiego Parku Narodowego 
to też dobra lokalizacja dla tych, którzy 
wakacje spędzają z całą rodziną. Pomor-
skie oferuje znacznie więcej niż możliwość 
(a właściwie konieczność!) postawienia 
przez wasze dziecko zamku z piasku. Gdy 
dzieci dowiedzą się o Sea Park Sarbsk, nie 
dadzą wam spokoju. I nic dziwnego – w tym 
centrum morskiej rozrywki, bo chyba tak 

URLOP  
NA PIASKU

aktywności plażowej – od parawaningu, 
przez kocing dla minimalistów, pikniki 
z przenośną lodówką, zaopatrzoną w chło-
dzące napoje, a to wszystko niekoniecznie 
w otoczeniu tłumów i wakacyjnego harmi-
dru. Wokół cisza, spokój, zjawiskowe wy-
dmy i okalające je bory iglaste. Jeśli jednak 
towarzystwo uśmiechniętych i zrelakso-
wanych turystów Wam nie przeszkadza, to 
na pewno warto poczuć klimat tętniących 
życiem nadmorskich kurortów. Spacery po 
deptaku nigdzie nie smakują tak dobrze 
jak w Ustce, legendarnej miejscowości wy-
poczynkowej. Najbardziej spektakularnie 
położona jest jednak Łeba. Część miejsco-
wości należy do Mierzei Łebskiej, wąskiego 
skrawku lądu oddzielającego otwarty 
Bałtyk od przybrzeżnego Jeziora Łeb-
skiego, które jest trzecim co do wielkości 
jeziorem w Polsce. Unikatem na skalę kraju 

W
akacje nad Bałtykiem 
to dzisiaj coś więcej 
niż jedynie leżenie na 
plaży i lepienie zamków 
z piasku. Coraz więcej 

z nas świadomie wybiera pas nadmorski 
pomimo kaprysów pogody. Powodem jest 
nie tylko sentyment. To połączenie przyro-
dy i mnóstwa atrakcji turystycznych, które 
sprawiają, że ta okolica staje się idealnym 
celem wakacji zarówno dla dorosłych, jak 
i dzieci, które jak wiadomo nie usiedzą 
długo w jednym miejscu.

DOROŚLI ODPOCZ Y WA JĄ

Tych, którzy pragną spokoju i nadmorskiej 
medytacji, ogrom piasku i szum Bałtyku 
na pewno nie zawiedzie. W okolicach 
Słowińskiego Parku Narodowego znajduje 
się mnóstwo przestrzeni do wszelkich form 

Spragnieni pustynnych krajobrazów? Wcale nie 
musicie udawać się na Saharę. W Słowińskim Parku 
Narodowym jest nawet ciut lepiej – ruchome wydmy 
sąsiadują z naszym polskim morzem.

SYLWIA GUTOWSK A

POMORSKIE.TR AVEL/REPOZ Y TORIUM ISIT
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należy określić to miejsce, po prostu trzeba 
być. Po pierwsze to największe w Polsce 
fokarium, w którym znajdują się aż cztery 
gatunki ssaków płetwonogich, czyli fok i ich 
krewnych. Dwa rodzaje fok, które występują 
na polskim wybrzeżu – foka szara i foka 
pospolita, oraz kotik i uchatka – uroczy 
przybysze z Nowego Świata, Ameryki Po-
łudniowej i Kalifornii. Sarbsk to też Muzeum 
Prehistoryczne 3D, czyli multimedialne 
oceanarium. Za pomocą nowoczesnej tech-
nologii można zobaczyć tam, jak wyglądało 
podwodne życie miliony lat temu. W ofercie 
edukacyjnej znajduje się też Park Makiet 
Zwierząt Morskich i plac zabaw „Podwodna 
przygoda”. Z kolei Muzeum Marinistycz-
ne czy Park Miniatur Latarni Morskich, 
prezentujący wszystkie latarnie polskiego 
wybrzeża, zainteresują nie tylko dzieci. 
W pobliskim Nowęcinie k. Łeby znajduje się 
też Park Dinozaurów. Dlatego wybierając się 
w okolice Słowińskiego Parku Narodowego, 
możemy mieć pewność, że i nasze dzieci 
przywiozą znad morza dużo wspomnień. 
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SEASIDE HOLIDAYS
Longing for desert landscapes?  
You do not have to go to the Sahara. 
Słowiński Natioanal Park is even 
better – shifting sand dunes are in the 
neighbourhood of our Polish sea.

Today, holidays by the Baltic sea are some-
thing more than laying on the beach and 
building sandcastles. More and more people 
decide on the coast despite the fickle weather. 
Sentiment is not the only reason. A combina-
tion of nature and multiple tourist attractions 
make the place an ideal holiday destination 
both for adults and children, who, as we all 
know too well, are active all the time.

ADULTS REL A X

Those who long for peace and quiet as well 
as seaside meditation will not be disap-
pointed with long sandy beaches and the 

murmur of the sea. In Słowiński Natioanal 
Park, there are wide open spaces for every-
thing one can do on the beach – putting up 
windbreaks, spreading blankets, or having 
a picnic with cold drinks from a portable 
fridge. And all that far away from the mas-
sive crowd and the holiday hustle and bus-
tle. Instead – peace and quiet, magnificent 
dunes, and coniferous woods. Well, if you 
do not mind the company of smiling and 
relaxed tourists, try spending some time 
in lively seaside resorts. There is no better 
place for strolling on the promenade than 
Ustka, a legendary holiday resort. However, 
the location of Łeba is the most spectacular 
one. A part of the town is situated on the 
Łeba spit, a narrow piece of land separating 
the open Baltic sea from coastal Łebskie 
Lake, the third largest lake in Poland. The 
vicinity of over 55 metres high shifting 
dunes is absolutely unique. Such views are 
worth sacrificing one day of sunbathing. An 
interesting fact for the fans of Polish com-
edies is that cult ‘Seksmisja’ film was shot in 
Słowiński Natioanal Park.

Also, apart from lying on the beach 
and sunbathing, you can get to know 
something about the local culture and the 

lifestyle of the locals. In a nearby vil-
lage, Kluki, there is a Museum of Slovinic 
Countryside where you can see charming 
original homesteads from the 19th century. 
West of Łebsko Lake, there is another his-
torical village – Czołpino. Besides Slovin-
cian traces, in the area, there is a historical 
lighthouse and one the most interesting 
dunes in the Park. 

CHILDREN PL AY

The region will also suit those who spend 
their holiday with the whole family. There 
is much more to do here for children than 
only to build a sandcastle. When your 
children hear about the Sea Park Sarbsk, 
they will not let the subject drop. And it is no 
wonder, as going there is a must. First, it is 
the biggest seal sanctuary in Poland. There 
are four species of pinnipeds, that is seals 
and their relatives. Two species of seals 
which occur on the Polish coast – the grey 
seal and the harbour seal, as well as the fur 
seal and the sea lion – adorable creatures 
from the New World, South America and 
California. In Sarbsk, there is also a 3D 
Prehistory Museum, that is a multimedia 
aquarium. Thanks to the use of modern 
technology, you can see what the under-
water life looked like millions years ago. 
Models of sea animals and a playground 
‘Underwater adventure’ are also included 
in the educational offer of the Park. Other 
attractions in the area, such as the Maritime 
Museum or the Miniature Park of the Polish 
Lighthouses, will be interesting not only 
for children. In Nowęcin, near Łeba, there 
is also a Dinosaur Park. All in all, if you are 
going to Słowiński Natioanal Park, you can 
be sure that your children will have fond 
memories of their seaside holidays. 



M
arzysz o prawdziwej włoskiej kuchni, ale 
Italia jest za daleko? Nic bardziej mylnego 

– wystarczy wybrać się do Gdańska, gdzie 
znajduje się San Marco Ristorante e Pizzeria, 
lub Gdyni, do restauracji Perche No. Dania 

włoskiej kuchni przygotowane w rodzinnej atmosferze 
z użyciem tylko najlepszych produktów sprawią, że poczu-
jesz promienie słońca niezależnie od pory roku. Sprawi-
my, że jedzenie, wino i czas spędzony z bliskimi staną się 
najcenniejszymi chwilami w Waszym życiu. 
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SAN MARCO AND PERCHE NO
Have you dreamt of real Italian cuisine but Italy is too far? 
Nothing could be more wrong: just visit Gdańsk’s San Marco 
Ristorante e Pizzeria or Gdynia, Perche No restaurant. Dishes 
of Italian cuisine prepared in family atmosphere with the use 
of best products will make you feel the rays of sunlight, re-
gardless the season of the year. We will make food, wine and 
time spent with your loved ones become the most precious 
moments of your life. 

K A JETAN KUSINA

TOMA SZ SAGAN
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SAN MARCO 
I PERCHE NO

SAN MARCO 
UL. DŁUGA 4, 80-827 GDAŃSK
GDANSK.SANMARCORISTOR ANTE.PL
TEL: +48 515 370 038

PERCHE NO 
WŁ ADYSŁ AWA IV 11A, 81-353 GDYNIA
GDYNIA.SANMARCORISTOR ANTE.PL
TEL: +48 508 923 350

HOTEL BRY Z A RESORT&SPA
JUR ATA, MIĘDZ YMORZE 2
RECEPC JA@BRY Z A.PL / W W W.BRY Z A.PL
+48 58 6755100





Czy można połączyć tradycyjną polską kuchnię z najnowszymi 
trendami zdrowego żywienia? Okazuje się, że tak. W restauracji 
Hotelu Bryza Resort & SPA w Juracie regionalną kuchnię 
Pomorza można skosztować w lekkiej odsłonie.

Z
a jakość żywności w tym jednym 
z najbardziej renomowanych 
ośrodków wypoczynkowych nad 
polskim morzem odpowiada Szef 
Kuchni Bartosz Budnik, jeden 

z założycieli ruchu Slow Food Polska. Jako 
rodowity Kaszub jest przywiązany do tra-
dycji kulinarnej swojego regionu. Rodzinne 
sekrety przetwarza w pełnej pomysłów 
głowie, czego efekty możemy podziwiać 
i smakować. Podstawą filozofii kuchni 
Bryzy są świeże, sezonowe produkty od 
lokalnych dostawców. Szef Kuchni jest 
wielkim miłośnikiem ryb zatokowych, natu-
ralnie wędzonych, czy też świeżych miodów 
z pasieki i olejów z pierwszego tłoczenia. 
Z takich właśnie drobiazgów składa się 
prawdziwie zdrowa kuchnia.

   ENGLISH

LIGHT VERSION OF KASHUBI-
AN CUISINE
Can you combine traditional Polish 
cuisine with the latest trends in 
healthy nutrition? Yes, you can. In the 
restaurant of Hotel Bryza Resort & Spa 
in Jurata you can taste the light version 
of Pomeranian regional cuisine.

The person responsible for the quality of 
food in this, one of the most reputable 
resorts by the Polish sea is chef Bartosz 
Budnik, one of the founders of the Slow Food 
Poland movement. As a native Kashubian, 
he is attached to the culinary tradition of the 
region. In his head full of ideas he trans-
forms family secrets, and we can admire 
and taste its effects. The basis of Bryza’s 
philosophy is using fresh, seasonal products 
from local producers. The chef is very fond 
of bay fish, naturally smoke-dried fish as 
well as fresh honey from the apiary and first-
pressed oils. These are the details of which 
healthy cuisine consists.

Bartek Budnik’s spectacular dish is snail 
caviar. Another delicacy adored by our 
guests is candy Baltic salmon loin on lime 
honey and Himalayan salt. In the kitchen of 
Hotel Bryza Resort & SPA we can also find 
international motifs which are often present 
in classic European cuisine. However, what 
is the most important in Bartosz Budnik’s 
kitchen is the products which have been 
served on our tables for ages. It is rational 
nutrition in which everything, served in 
moderation, is beneficial for our health. Of 
course, guests with special dietary prefer-
ences, for instance suffering from coeliac 
disease, will find special dishes for them-
selves marked in the menu.

And between the meals it is nice to 
energise oneself with refreshing, freshly 
squeezed juice. A wide variety of drinks can 
be found in the hotel’s charming café with 
the view of the sea. 

SYLWIA GUTOWSK A
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Popisową potrawą Bartosza Budnika 
jest kawior ze ślimaka. Inny, ukochany 
przez Gości delikates, to polędwica 
z łososia bałtyckiego kandyzowana 
na miodzie lipowym i soli himalajskiej. 
W kuchni Hotelu Bryza Resort & SPA 
znajdziemy bowiem również między-
narodowe motywy, często spotykane 
w klasycznej kuchni europejskiej. Jednak 
tym, co najważniejsze w kuchni Bartosza 
Budnika, są produkty, które od wieków 
goszczą na naszych stołach. To racjo-
nalne żywienie, gdzie wszystko, podane 
z umiarem, korzystnie wpływa na nasze 
zdrowie. Oczywiście goście ze specjal-
nymi preferencjami żywieniowymi, jak 
na przykład chorzy na celiakię, znajdą 
dla siebie specjalne dania, odpowiednio 
oznaczone w karcie.

A między posiłkami warto pożywić się 
orzeźwiającym, świeżo wyciskanym sokiem. 
Szeroki wybór można znaleźć w urokliwej 
kawiarni hotelu z widokiem na morze. 

HOTEL BRY Z A RESORT&SPA
JUR ATA, MIĘDZ YMORZE 2
RECEPC JA@BRY Z A.PL / W W W.BRY Z A.PL
+48 58 6755100

W WERSJI LIGHT





O tym jak szukać ciekawych miejsc na firmowe spotkanie opowiada 
Anna Amsolik – Kierownik Marketingu i Sprzedaży gdyńskiego 
pałacu Quadrille conference & spa oraz Restauracji Biały Królik.

świetnie nam się te założenia sprawdzają. 
Mamy najwyższą ocenę zadowolenia gości 
na popularnym portalu rezerwacyjnym 
wśród hoteli wysokiej kategorii w Trójmieście.

KULINARNY EFEKT WOW!

Lunch czy kolacja mogą być prawdziwą 
atrakcją dnia jeśli wybierzemy obiekt 
z prestiżową restauracją, najlepiej odzna-
czoną w Żółtym Przewodniku Gault&Mil-
lau Polska. Nie było jeszcze gościa, którego 
nie zachwyciłoby wysublimowane menu 
degustacyjne Białego Królika podczas 
uroczystej kolacji firmowej! 

PARKING

W Trójmieście jest wieczny kłopot ze zna-
lezieniem miejsca parkingowego. Dlatego 
tutejsze hotele życzą sobie nawet 70 zł za 
dobę za auto. Niby banał, ale przy grupie 
40 uczestników spotkania, które trwa 
dwie doby, samochodów jest 15-20. I nagle 
organizatorowi przychodzi zapłacić blisko 
3000 zł za parking. Quadrille oferuje swoim 
gościom bezpłatny parking. Dzięki temu, 
organizator może te zaoszczędzone 3000 zł 
przeznaczyć choćby na wizytę w Quadrille 
Spa czy na inne atrakcje dla uczestników.

To nie sala konferencyjna czy ładny 
pokój decydują dziś o tym, gdzie firma 
spędzi niezapomniany event. Dziś musisz 
się czymś wyróżnić. Nieważne, czy będzie 
to design, czy kuchnia, czy wspaniała 
obsługa. My mamy to szczęście, że mamy 
to wszystko pod jednym dachem! 
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4 DECIDING FACTORS IN 
CHOOSING A PLACE FOR 
A COMPANY EVENT
Anna Amsolik, Sales & Marketing Man-
ager of Gdynia palace Quadrille confer-
ence & spa and Biały Królik restaurant, 
tells how to search for interesting places 
for a company meeting.

Nowadays, smaller and bigger company 
meetings are organized by young people. It’s 
the generation of millenials who decide about 
where a company is going to take training or 
have fun. What are they governed by when 
choosing a place for a company event?

WE SAY NO TO BOREDOM

Generation Y can’t stand hotels which look iden-
tical all over the world. They are individuals who 
search for special places. The crazier and more 
innovative place, the more appreciated will it be 
by a present-day twenty-year-old. Our complex 
is lucky to fit into this trend. Behind the massive 
door our guests enter the dreamlike world 
inspired by “Alice in Wonderland”. Nothing here 
is as it seems at first glance. 

FLEXIVLE AND PROFESSIONAL SERVICE

This is a timeless factor. It is people who create 
uniqueness of the place. Quite often the lack of 
flexibility in approach to the event organizer’s 
needs results with the end of talks, even before 
real price negotiations. Professionalism and 
individual approach to our guests arises from 
Quadrille’s mission and I think that our poli-
cies are working great. We have the highest 
guest ratings among high category hotels in 
Tricity on a popular booking portal.

CULINARY WOW! EFFECT

Lunch or dinner may be a real attraction 
of the day if we chose a place with a pres-
tigious restaurant (preferably rated in the 
Yellow Guide Gault&Millau Poland). As 
yet, there were no guests who wouldn’t be 
delighted with Biały Królik’s sublime tasting 
menu during glamorous company dinners! 

C AR PARK

Finding a parking space in Tricity is an endless 
problem. That is why local hotels charge as 
much as 70 PLN a day for a car. It seems a trifle 
but when it comes to a group of forty during 
event which lasts for two days, there are 15-20 
cars. And the organizer has to pay almost 3000 
PLN for parking. Quadrille offers our guests 
a free car park. Thanks to this, the organizer 
might spend those money on a visit in Quadrille 
Spa or other attractions for participants.

It is not a conference hall or a nice room 
which decides about where a company is go-
ing to spend an unforgettable event. Nowadays, 
you have to stand out. No matter if it is design, 
cuisine or excellent service. We are lucky to 
have all of that under the same roof! 

K A JETAN KUSINA

SYLWIA MARKIS

QUADRILLE CONFERENCE & SPA
UL. FOLWARCZNA 2, 81-547 GDYNIA 
W W W.QUADRILLE.PL
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Mniejsze i większe firmowe spo-
tkania organizują dziś młodzi. 
To pokolenie millenialsów decy-
duje o tym, gdzie firma pojedzie 

się szkolić czy bawić. Czym się kierują 
wybierając miejsce na firmowy event? 

NUDZIE MÓWIMY NIE

Pokolenie Y nie znosi hoteli wyglądających 
identycznie w każdym miejscu w świecie. To 
indywidualiści, którzy szukają wyjątkowych 
miejsc. Im bardziej szalone i pomysłowe, 
tym więcej uznania zyskają w oczach 
dzisiejszego dwudziestolatka. Nasz obiekt 
ma to szczęście, że wpisuje się w ten trend. 
Za masywnymi drzwiami goście wkraczają 
w odrealniony świat zainspirowany „Alicją 
w Krainie Czarów”. Tu nic nie jest takie, jak 
mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

EL AST YCZNA I PROFES JONALNA 
OBSŁUGA

To czynnik ponadczasowy. To człowiek 
tworzy wyjątkowość danego obiektu. Nie 
raz brak elastyczności w podejściu do 
potrzeb organizatora eventów kończy się 
fiaskiem rozmów, nawet zanim rozpoczną 
się prawdziwe negocjacje cenowe. Profesjo-
nalizm i indywidualne podejście do gości czy 
klientów wynika z misji Quadrille i myślę, że 

4 CZYNNIKI DECYDUJĄCE 
O WYBORZE OBIEKTU 
NA FIRMOWY EVENT

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

2





NATUR A | DESIGN | SPA

Poziom 511 Design Hotel & SPA to 
kameralny obiekt ukryty w sercu Jury 
Krakowsko–Częstochowskiej. Ulokowany 
jest na szczycie najwyższego wzniesienia 
Jury, pośród zieleni i wapiennych skał, 300 
metrów od imponujących ruin Zamku 
Ogrodzienieckiego, do którego prowa-
dzi ścieżka przez skalną szczelinę na 
hotelowej polanie. Grupa wysokiej zieleni 
kryjąca szczyt wzgórza stanowi naturalną 
izolację od świata zewnętrznego, nadając 
hotelowi w pełni kameralny, niespieszny 
charakter. Tutaj design hołdujący prostym 
formom i funkcjonalności został zamknię-
ty w przestronnych wnętrzach osłoniętych 
szklaną fasadą. Prostotę formy łagodzi 
natura wnikająca do środka przez liczne 

przeszklenia oraz wkomponowana w bryłę 
hotelu wapienna skała, która wdziera się 
do hotelowej restauracji i stanowi natural-
ną ścianę w strefie saun. Otwarcie basenu 
na krajobraz  pozwala grać naturalnemu 
światłu na tafli wody, przenosząc tym 
samym pory dnia i roku do wnętrza. 

511 MEDI SPA to miejsce, w którym jakość 
i perfekcja idą w parze z pełnym relaksem, 

K A JETAN KUSINA
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POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA
BONERÓW 33, 42-440 PODZ AMCZE, OGRODZIENIEC
W W W.POZIOM511.COM

POZIOM 511 DESIGN 
HOTEL & SPA

„Jesteśmy tutaj jak nomadowie, którzy zbudowali swój namiot i niedługo się stąd 
przeniosą. A te skały z naszej, ludzkiej perspektywy będą tutaj niemal zawsze.  
Ten obiekt jest na chwilę.” – Tomasz Wuczyński, Grupa Plus Architekci.

odprężeniem i dogłębną troską o urodę. 
Atmosferę spokoju i wytchnienia dopełnia-
ją nienachalne wnętrza i bliskość natural-
nych ostańców. 511 MEDI SPA zaprasza do 
świata innowacyjnych zabiegów na twarz 
i ciało, opartych na wiodących markach 
kosmetycznych, takich jak Ericson Labo-
ratoire. Kompleksowość oferty zabiegów 
podkreślają także urządzenia najnowszej 
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technologii Maximus TriLipo i Oxy Geneo. 
511 MEDI SPA to nie tylko relaks i profesjo-
nalna pielęgnacja, ale również skuteczne 
zabiegi medycyny estetycznej. 

511 BAR & RESTAUR ANT

Hotelowa restauracja prowadzona przez 
Oliwię Bernady (uczestniczka VI edycji 
TOP CHEF Polska) przyrządza dania 
pełne smaków i aromatów, oparte na lo-
kalnych produktach z pobliskich hodowli, 
farm i łowisk. Zdecydowany, bezpo-
średni smak i wyjątkowa jakość potraw 
są bezsprzeczne. Cykliczne 7-daniowe 
kolacje degustacyjne autorstwa Oliwii 
połączone z koncertami na żywo są tego 
najlepszym świadectwem.

AKT Y WNIE

POZIOM 511 jest doskonałą bazą wypado-
wą dla rowerzystów i biegaczy. W regionie 
nie brakuje oznakowanych tras – od 
łatwych, o charakterze rekreacyjnym, 
przez umiarkowanie trudne, po wymaga-
jące bardzo dobrej kondycji i techniki, jak 
choćby liczący niemal 200 km Jurajski 
Szlak Rowerowy Orlich Gniazd. Najbar-
dziej popularną formą aktywności na 
Jurze jest jednak wspinaczka skałkowa 

– goście mogą spróbować swych sił np. na 
skałkach przy hotelu.

LENIWIE

Hotelowa polana przy skałach kusi 
zielenią, błogą ciszą, leżakami i błękitem 
nieba. Latem w weekendowe wieczory 
realizowane są różne wydarzenia kultu-
ralne na świeżym powietrzu: kameralne 
koncerty na żywo, warsztaty kulinarne, 
plenerowe kino letnie. 

   ENGLISH

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & 
SPA

“We are like Nomads who have built 
their tent and will move soon. And, 
from our human perspective, these 
rocks will be here almost forever. The 
hotel is here for a glimpse of time.” – 
Tomasz Wuczyński, Grupa Plus 
Architekci.

NATURE | DESIGN | SPA

Poziom 511 Design Hotel & SPA is a cosy 
facility hidden in the heart of Krakow-
Czestochowa Highland. It is situated on 
the top of the highest hill of the Polish 
Jura, among green trees and limestone 
rocks. Located only 300 metres away 
from the hotel, there are impressive ruins 
of the Ogrodzieniec Castle, which you can 
reach following a path that leads through 
a pass between rocks on the hotel glade. 
The vegetation surrounding the top of 
the hill shelters the hotel from the outside 
world and renders it cosy and peace-
ful. Spacious interiors, characterised by 
simple forms and functionality, are em-
bosomed in a glass facade. The simplicity 
of form is softened by the nature brought 
in from the outside through numerous 
windows as well as by a limestone rock 
bursting into the hotel restaurant. Incor-
porated into the design of the hotel, the 
rock is a natural wall in the sauna zone. 
With the sun glittering on the water and 
a view of the landscape, the swimming 
pool changes together with seasons of the 
year and the time of the day.

511 MEDI SPA is a place where high 
quality and perfection go together with 

full relaxation and balance to mind, body, 
and soul. Soothing surroundings create 
an atmosphere of comfort and relaxation. 
511 MEDIA SPA invites you to the world of 
innovative treatments for face and body 
with leading cosmetic brands, such as 
Ericson Laboratoire. Our complex offer 
also includes treatments with the use of 
cutting-edge new generation technol-
ogy equipment – Maximus TriLipo and 
Oxy Geneo. 511 MEDIA SPA is not only 
relaxation and professional care, but also 
effective aesthetic medicine treatments.  

511 BAR & RESTAUR ANT

The hotel restaurant managed by Oliwia 
Bernady (a contestant of the TOP CHEF 
Poland 6th Edition) offers exquisite 
meals prepared with local products 
from local farms and fisheries. Distinc-
tive and rich tastes and high quality of 
dishes are unquestionable. Oliwia’s cy-
clical degustation seven-course dinners 
with live music prove this point.

ACTIVE

POZIOM 511 is a perfect location for 
cycling and running. In the area, there 
are a number of trails ranging from 
easy and recreational paths to quite 
hard and challenging ones, such as 
almost 200km long Jurassic Cycle Trail 
of the Eagles which requires both cy-
cling skills as well as physical fitness. 
Nevertheless, the most popular activity 
here is rock climbing – guests can try 
their hand at climbing the rocks near 
the hotel. 

IDLE

The hotel glade beckons with peace and 
quiet, the blue sky, and lawn chairs. In 
the summer weekend evenings, various 
cultural events are organised here: 
live concerts, cooking classes, and an 
outdoor cinema. 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO 
KAMERALNY OBIEKT UKRYTY W SERCU JURY 
KRAKOWSKO–CZĘSTOCHOWSKIE J. 



W
szystko zaczęło się w 1846 roku. Wiedza 
i bogate doświadczenie pozwoliły 30-letniemu 
wówczas mechanikowi Carlowi Zeissowi na 
otwarcie w Jenie warsztatu optyki i mechaniki 
precyzyjnej. Dzięki wyjątkowej dokładności 

oraz precyzji wykonania urządzeń pana Carla popyt na nie w la-
tach 50-tych XIX wieku systematycznie wzrastał. Sekret sukcesu 
tkwił w produkcji opartej na odkryciach naukowych, za którymi 
stał fizyk, matematyk oraz wspólnik Ernest Abbe. Jego niezwy-
kłe odkrycia w dziedzinie optyki przyczyniły się do sukcesu 
i zdobycia renomy na całym świecie. Mimo upływu lat firma ZE-
ISS jest nadal pionierem innowacyjnych technologii i jednym ze 

światowych liderów w dziedzinie optyki 
i elektrotechniki. Wynalezienie powłoki 
antyrefleksyjnej i opatentowanie procesu 
jej nakładania na soczewki okularowe 
pozwoliło wypłynąć firmie na międzyna-
rodowe wody. Dziś mija 170 lat istnienia 
firmy założonej przez Carla Zeissa. 
Owocami ciężkiej pracy są precyzja wy-

ANNA NA Z AROWICZ
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ŚWIAT JEST PIĘKNY 
POPATRZ
Portugalski pisarz Jose Sarmago mawiał, że każdy 
ma taki świat, jaki widzą jego oczy. Swoją literaturą 
z pewnością czynił świat ciekawszym. Carl Zeiss wybrał 
inną drogę. W trosce o szczegóły postanowił świat 
uczynić piękniejszym. W tym roku mija 200. rocznica 
jego urodzin. Czego udało się mu dokonać dla ludzkości?



konania, imponująca oferta oraz pokaźne 
grono klientów na całym świecie, które 
nie przestaje się rozrastać.

Przeprowadzane badania pokazują, że 
co sekundę dwie osoby decydują się na 
zakup soczewek niemieckiego producenta, 
sygnowanych logo rozpoznawalnym na 
całym świecie i świadczącym o najwyższej 
jakości widzenia. Redukcja odblasków 
oraz ochrona przed szkodliwym dla oka 
światłem niebieskim to argumenty, którym 
ciężko się oprzeć.

Owocem zaawansowanych badań ruchu 
gałek ocznych w Instytucie Techniki Moto-
ryzacyjnej w Stuttgarcie są soczewki firmy 
ZEISS – DriveSafe. Przeznaczone są do 
codziennego użytkowania, a jednocześnie 
zapewniają komfort i bezpieczeństwo jaz-
dy samochodem poprzez lepsze widzenie 
nocą, o zmierzchu czy podczas deszczu. 
Redukują również irytujące odblaski 
samochodów jadących z naprzeciwka aż 
do 64%. Bezpieczna jazda nabiera z ich 
użyciem zupełnie nowego znaczenia. To 

jedyne tego rodzaju soczewki okularowe 
dostępne na rynku.

Marka ZEISS posiada również ofertę 
zaawansowanych soczewek progresyw-
nych soczewek dla osób wykorzystujących 
w życiu urządzenia cyfrowe, soczewki do 
pracy biurowej i wiele, wiele innych socze-
wek okularowych.

Dopełnieniem najwyższej jakości 
soczewek okularowych są wyjątkowe 
oprawki. To dzięki ich konstrukcji soczewki 
są utrzymywane bardzo precyzyjnie przed 
oczami, zawsze w tym samym miejscu. Od 
2015 roku ZEISS oferuje kolekcję luksu-
sowych oprawek wykonanych z tytanu 
oraz beta-tytanu, który zaczął podbijać 
świat w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. 
To właśnie wtedy Departament Obrony 
Stanów Zjednoczonych, zdając sobie 
sprawę z potęgi tytanu, rozpoczął jego 
magazynowanie przez cały okres zimnej 
wojny. Surowiec ten jest niezwykle lekki 
i odporny na zniszczenia. O jego zasto-
sowaniu w produkcji oprawek zaważył 
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również fakt, że jest hipoalergiczny oraz 
przyjazny dla skóry. Na równi z materia-
łem niezwykle istotna jest jednak jakość 
wykonania. Dlatego do budowy oprawek 
zostało zastosowane rozwiązanie rodem 
z lotnictwa, w postaci śrubek znajdujących 
się w zawiasach. Tzw. „gwiazdki” posia-
dają specyficzny kształt gwintu, który, 
podobnie jak w samolotach, ma zapobiegać 
powstawaniu luzów oraz samoistnemu 
wykręcaniu się z konstrukcji oprawy. Co 
ważne, oprawki wykonane z tego mate-
riału dostosowują się do anatomii twarzy 
użytkownika, a jednocześnie pozostają 
odporne na odkształcenia. Bogactwo 
wzorów w ofercie wynika z uwzględnienia 
kątów, szerokości i wysokości nasady opra-
wy w zależności od kształtu nosa. Oprawki 
zapewniają również idealne utrzymanie so-
czewki zawsze w tej samej pozycji. Dlatego 
też motto firmy ZEISS nie mogło brzmieć 
inaczej, niż „Kiedy nagle dostrzegasz coś, 
czego nie widziałeś wcześniej”.

Dziś ZEISS to znacznie więcej, niż tylko 
soczewki do okularów. To innowacyjne 
rozwiązania w medycynie, półprzewodni-
ki, systemy pomiarowe w samolotach, tur-
biny wiatrowe. Są to również soczewki do 
aparatów fotograficznych, które znajdzie-
my w smartfonach. To właśnie za pomocą 
obiektywów, które powstały przy udziale 
marki ZEISS, udało się uzyskać czystość 
obrazu w filmie „Władca Pierścieni”. 

Jak kochać to księcia, jak kraść to milio-
ny. A jak dbać o siebie, to tylko z pomocą 
najlepszych. Pan Carl Zeiss z pewnością 
był jednym z nich. 

   ENGLISH

THE WORLD IS BEAUTIFUL. 
LOOK.
A Portugese writer Jose Sarmago used 
to say that everyone has such world 
as they see through their eyes. His 
literature undoubtedly made the world 
a more interesting place. Carl Zeiss 
chose another way. With concern about 
details, he decided to make the world 
more beautiful. This year, we celebrate 
the 200th anniversary of his birthday. 
What did he do for the mankind?

It all began in 1846. Knowledge and vast 
experience allowed a mechanic Carl Zeiss, 
who was then 30 years old, to open a work-
shop of optics and precision mechanics 
in the city of Jena. Thanks to exceptional 
precision and maximal accuracy of the de-
vices produced by Mr. Carl, the demand for 
them in the 1850s was on a constant rise. 

OWOCAMI CIĘŻKIE J PRACY SĄ PRECYZ JA W YKONANIA, 
IMPONUJĄCA OFERTA ORAZ POKAŹNE GRONO 
KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE NIE PRZESTA JE 
SIĘ ROZRASTAĆ.
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The key to success was in the production 
based on scientific discoveries of a physi-
cist, mathematician and Mr. Carl’s business 
partner Ernest Abbe. His extraordinary 
discoveries in the field of optics contributed 
to the success and the worldwide esteem. 
Despite the passage of time, the ZEISS 
company remains a pioneer of innova-
tive technologies and one of the world’s 
leaders in the area of optics and electrical 
engineering. The invention of anti-reflective 
coating and patenting the process of its 
application onto glasses lenses allowed the 
company to enter the international market. 
This year we celebrate 170th anniversary 
of the company founded by Carl Zeiss. The 
fruits of his hard work are the precision of 
production, an impressively wide offer, as 
well as considerable and constantly grow-
ing group of customers all over the world.

Research shows that every second two 
people decide on buying glasses of the 
German producer, each pair with a logo 
that is recognizable throughout the world 

and that is a sign of the highest quality 
of vision. The reduction of reflexes and 
protection from the harmful blue light are 
arguments that are hard to confute.

Advanced research on eyeball move-
ments in the Institute of Automotive Engi-
neering and Vehicle Engines in Stuttgart 
gave birth to lenses produced by the ZEISS 
company – DriveSafe. They are meant for 
everyday use, and at the same time, they 
ensure the comfort and safety of driving 
though enhancing the vision at night, after 
dusk or during rain. They also reduce the ir-
ritating reflexes of cars coming from ahead 
to 64%. With them, driving safety acquires 
an entirely new meaning. They are the only 
lenses of this type available on the market.

The ZEISS mark has also an offer of 
advanced progressive lenses, lenses for 
people using digital appliances, lenses for 
office work and many, many more.

In addition to the highest quality lenses, 
a true icing on the cake are exceptional 
frames. Thanks to their unique construc-

tion, lenses are held in a precise position 
in front of the eyes, always in the same 
place. Since 2015, ZEISS offers a collection 
of luxurious frames made of titanium and 
beta-titanium which started to conquer 
the world in the 1950s and 1960s. It was 
then that the United States Department of 
Defense, realizing the power of titanium, 
started to store it during the entire period 
of the Cold War. This natural resource is 
exceptionally light and resistant to damage.

Its use in the production of frames 
was also determined by the fact that it 
is hypoallergenic and skin-friendly. As 
important as the material, however, is 
the quality of production. That is why 
a solution from aviation was put to use – 
screws located in hinges. The so-called 
stars have a specific shape of thread, 
which, just like in airplanes, is meant to 
prevent the creation of loose spaces or 
spontaneous unscrewing from the con-
struction of the frame. What is important, 
frames made of this material adapt to 
the anatomy of the face, and yet remain 
resistant to deformation. Richness of 
models included in the offer stems from 
the consideration of angles, width and 
height of the frame’s base, depending 
on the shape of the nose. What is more, 
frames ensure the perfect support for 
lenses so that they always remain in the 
same position. This is why the motto of 
the ZEISS company couldn’t be other 
than “When you suddenly notice some-
thing you haven’t before.”

Today, ZEISS is much more than just 
glasses lenses. It is also innovative 
solutions in medicine, semiconductors, 
measuring systems in airplanes, and 
wind turbines. It’s also camera lenses 
which we can find in smartphones. After 
all, it is thanks to camera lenses created 
with the help of the ZEISS company that 
the image of The Lord of the Rings could 
achieve maximum sharpness.

If you love, love a prince, if you steal, 
steal millions. And if you care about 
yourself, do it with the help of the best of 
the best. Mr. Carl Zeiss was certainly one 
of them. 
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a long time. Actually, it limits to answer-
ing how it has been going. It’s interesting, 
sometimes funny until one question: “how 
is your brother doing?”

The answer does not surprise me. 
I knew it’s tough because they can’t have 
children, however, I was overwhelmed by 
the statement that it is going to get worse 
because the aforementioned brother 
has suddenly discovered the urge of 
big breasts at his wife’s. The attempt to 
persuade her for the surgery happens in 
the moment when a woman has to deal 
with the thought that she is still a woman 
because being not able to get pregnant 
may deprive her of self-worth, the value 
which she is herself.

It’s interesting how we replaced the 
words “love” and “support” for the Cult 
of Body which limits the woman’s role to 
fulfilling sexual fantasies what pillories 
her. Either make artificial breasts for your 
man or be alone.

Every year three million women 
undergo breast surgeries. Polish women 
are not included in the first thirty of this 
world rank but fashion for silicon rises. 
If it is a woman’s need, I understand it. If 
only men’s, it is good to think if it is worth 
to fulfil the fantasies of often fat, “worn” 
partners, undergo surgery and suffer 
from postoperative pain for someone 
who does not accept us the way we are. It 
is unthinkable to order a man to enlarge 
his manhood, undergo hair transplant 
and build his “six-pack” almost from the 
moment of birth.

Gentlemen, don’t make us improve 
our beauty. Don’t tell that wearing trou-
sers is a woman’s suicide. Don’t decide 
for us if we have the right to abortion or 
not because you embarrass yourselves 
and us by noticing only superficial 
beauty built under meticulously styled 
hair, fantastically tailored skirts and 
a perfect body, forgetting about us as 
humans. And if you want to change us, 
do not force us. Start the process with 
yourself in order to make each of us 
want to be better by YOUR side. 

KULT
że nadal jest kobietą, bo przecież brak 
możliwości zajścia w ciążę nie może 
pozbawić jej poczucia własnej wartości, 
którą jest samą w sobie.

Zastanawiające jest jak bardzo słowa 
„kochać” i „wspierać” zamieniliśmy na 
Kult Ciała, który sprowadza kobietę do 
roli spełniania seksualnych fantazji i tym 
samym stawia ją po pręgierzem. Albo 
sztuczny biust ku uciesze mężczyzny, 
albo baw się dalej sama.

Co roku trzy miliony kobiet na świecie 
poddaje się operacjom plastycznym 
piersi. Polki nie mieszczą się w pierwszej 
trzydziestce tego światowego rankingu, 
ale moda na silikon u nas rośnie. Jeśli jest 
to potrzeba kobiet – rozumiem. Jeśli tylko 
mężczyzn – warto zastanowić się czy 
należy spełniać projekcje często przy-
tłustych zużytych partnerów, poddawać 
się operacji i znosić ból pooperacyjny 
dla kogoś, kto nie akceptuje nas takimi, 
jakie jesteśmy. Nie do pomyślenia jest, by 
mężczyźnie kazano powiększyć jego mę-
skość, zrobić przeszczep włosów i niemal 
od urodzenia budować „kaloryfer”.

Panowie, nie każcie nam poprawiać 
urody. Nie mówcie, że noszenie spodni 
to kobiece samobójstwo. Nie decydujcie 
za nas, czy mamy prawo do aborcji, czy 
nie, bo przynosicie WSTYD sobie i nam 
dostrzegając tylko pozorne piękno – bu-
dowane pod misternie ułożonymi włosa-
mi, fantastycznie skrojonymi spódnicami 
i nienagannej figurze, zapominając o nas 
jako człowieku. A jeśli chcecie już nas 
zmieniać to nie na siłę. Zacznijcie ten pro-
ces od siebie, tak by to przy WAS każda 
z nas chciała być lepsza. 

   ENGLISH

BODY CULT
A seemingly harmless situation. Everyone 
can think the way they want to, say what 
they want, that’s the democracy. But some 
stories cannot be ignored.

A late evening, conversation goes in 
a quite standard way. It has to be like that 
because we haven’t seen each other for 

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

CIAŁA
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Sytuacja z pozoru niegroźna. 
Każdy ma prawo myśleć jak chce, 
mówić co chce, na tym polega 
demokracja. Ale wobec pewnych 

historii nie przechodzi się obojętnie.
Jest późny wieczór, rozmowa przebie-

ga dość standardowo. Musi tak być, bo 
nie widzieliśmy się długo. Wymiana zdań 
ogranicza się właściwie do odpowiedzi 
na pytanie co wydarzyło się u każde-
go z nas. Jest ciekawie, momentami 
zabawnie, aż do pytania: „a co słychać 
u twojego brata?”.Odpowiedź nawet mnie 
nie zaskakuje. Wiedziałam, że jest cięż-
ko, bo nie mogą mieć dzieci. Przerosło 
mnie jednak stwierdzenie, że będzie 
jeszcze gorzej, bo wspomniany wcze-
śniej brat nagle odkrył chęć posiadania 
u żony dużych piersi. Próba namówienia 
ją na operację dzieje się w momencie, 
kiedy kobieta musi uporać się z myślą, 

























strive for an even better result! There’s 
a long way ahead of us, but the statistics 
don’t lie – with each passing month, the 
numbers get better and better.

In April, the services of the Warsaw 
airport were used by 244 546 passengers 
in regular traffic, which means a 5,3% 
growth compared to the analogous period 
in 2015 – it is a record-breaking monthly 
result in the history of the airport. As for 
the domestic traffic, connections with 
Wroclaw and Gdansk were used by 33 011 
passengers, whereas international con-
nections – by 211 535 passengers. All in 
all, the Warsaw Modlin Airport serviced 
1506 flight operations.

According to forecasts, the next record 
will be broken in May, when the number 
of passengers serviced by the Warsaw 
airport will exceed… half a million! Ac-
cording to the estimates of the airport’s 
authorities, the number of passengers 
serviced in 2016 will increase yet again 
and will exceed 2,8 million.

What could be a great help in achiev-
ing this goal are new connections which 
were introduced together with the new 
flight schedule. From 27 March, we can 
fly from Modlin to three new destinations: 
Goteborg, Malaga and Cologne, and from 
May – to Corfu. The airport has also opened 
other seasonal connections, including Pisa, 
Chania, Palma, Thessaloniki, Trapani and 
Spanish Alicante. Apart from this, the num-
ber of flights to regular destinations has also 
increased. From now on, we’ll fly to Dublin 
once a day, to London – four times a day, and 
to Manchester – three times a week. 

Kolejny rekord za nami
Kolejne dobre informacje płyną z Lotniska Warszawa/Modlin. 
Po zeszłorocznym wzroście i bardzo pozytywnych pierwszych 
miesiącach nowego roku przyszedł czas na podsumowanie 
kwietniowe – jeszcze lepsze niż dotychczas!

Pomocne w tym będą z pewnością nowe 
połączenia, które weszły w życie wraz 
z nowym rozkładem lotów. Od 27 marca 
z lotniska w Modlinie polecieć można do 
trzech nowych destynacji: Goteborga, 
Malagi oraz Kolonii, a od maja – na Korfu. 
Uruchomiliśmy także kolejne połączenia 
sezonowe, do których należą Piza, Chania, 
Palma, Saloniki, Trapani oraz hiszpańskie 
Alicante. Oprócz tego wzrosła też liczba 
połączeń na stałych kierunkach. Do Dubli-
na polecimy odtąd jeden raz dziennie, do 
Londynu – cztery razy dziennie, natomiast 
do Manchesteru trzy razy w tygodniu. 

   ENGLISH

ANOTHER RECORD BEHIND US
Another piece of good news from the 
Warsaw Modlin Airport. After last 
year’s growth and very positive first 
few months of the new year, the time 
has come for the April summary – 
and it’s even better than before! 

The Modlin airport finished the year 2015 
as the fifth biggest airport in Poland. But 
it’s not enough – we are ambitious and 
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Rok 2015 port lotniczy w Modli-
nie zamknął na pozycji piątego 
lotniska w kraju. To nie wystarczy 

– jesteśmy ambitni i dążymy do 
jeszcze lepszego wyniku. Przed nami jesz-
cze długa droga, ale statystyki nie kłamią 

– z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej.
W kwietniu z usług podwarszawskiego 

portu lotniczego skorzystało 244 546 po-
dróżnych w ruchu regularnym, co ozna-
cza dokładnie 5,3-procentowy wzrost 
w stosunku do analogicznego okresu 
w roku 2015 – jest to rekordowy miesięcz-
ny wynik w historii portu. Jeśli chodzi 
o ruch krajowy, z połączeń lotniczych 
z Wrocławiem i Gdańskiem skorzystało 
33 011 osób, natomiast z lotów zagra-
nicznych – 211 535 podróżnych. Ogółem 
Lotnisko Warszawa/Modlin obsłużyło 1 
506 operacji lotniczych.

Według prognoz kolejny rekordowy 
wynik padnie w maju, kiedy to liczba osób 
odprawionych przez podwarszawski port 
lotniczy przekroczy... ćwierć miliona! 
Zgodnie z szacunkami zarządzających 
lotniskiem liczba podróżnych obsłużo-
nych w ciągu całego roku 2016 ponownie 
wzrośnie i przekroczy 2,8 mln.

Jeszcze więcej połączeń

The authorities of the Warsaw Modlin Airport have announced a new, 
extremely interesting network of connections for the winter season.

Rozwój ma swoje wymagania. 
W przypadku lotniska jednym 
z nich jest ciągła rozbudowa 
zasięgu połączeń, co staramy się 

nieustannie realizować.
W sezonie zimowym 2016/2017 siatka 

połączeń realizowanych przez Lotnisko 
Warszawa/Modlin wzbogaci się aż o osiem 
nowych kierunków. Od października licz-
ba destynacji obsługiwanych przez nasz 
port wzrośnie z 35 do 43. Pasażerowie 
będą mogli korzystać z nowych lotów do 
Belfastu (2x w tygodniu), Birmingham (3x 
w tygodniu), Edynburga (3x w tygodniu), 
Newcastle (2x w tygodniu), Porto (2x w ty-
godniu), Tuluzy (2x w tygodniu), Leeds (2x 
w tygodniu) oraz Walencji (2x w tygodniu).

– Rozbudowa siatki połączeń, czyli 35 miast 
europejskich dostępnych z Lotniska Warsza-
wa/Modlin to bardzo dobra wiadomość dla 
naszych obecnych i przyszłych pasażerów, 
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future passengers, and not only those who 
travel for touristic purposes, but also those 
who travel chiefly on business,” said Piotr 
Lenarczyk, the Head of the Commerce and 
Marketing Office. 

The new network of connections 
will inevitably bring about an increase 
in the number of passengers, and 
subsequently – further record-breaking 
results for our airport, which is obvi-
ously very good news. And it’s not the 
only good piece of information – apart 
from new connections, the frequency of 
f lights on two routes will be increased: 
Warsaw-Modlin – Milan Bergamo (from 
6 to 7 times a week), and Warsaw-Mod-
lin – Bristol (from 3 to 4 times a week). 
Additionally, the leading European 
airline, Ryanair, decided to enlarge their 
base of airplanes located at the Warsaw 
Modlin Airport.

“There are strong indications that 2016 
will be the next record-breaking year in 
the history of the Warsaw Modlin Airport. 
There are strict plans setting the result at 
the level of 2,8 million passengers ser-
viced by our airport. I can already tell that 
the effect is produced by both everyday 
activities aimed at a constant and dynamic 
development of the airport, and coopera-
tion with Ryanair when it comes to regular 
extension of the network of connections,” 
added Piotr Lenarczyk. 

Ukraino, zapraszamy!

Już niedługo z usług Lotniska Warszawa/Modlin w łatwiejszy 
sposób będą mogli skorzystać mieszkańcy Ukrainy.

   ENGLISH

EVEN MORE CONNECTIONS
The authorities of the Warsaw Mod-
lin Airport have announced a new, 
extremely interesting network of con-
nections for the winter season. 

Development has its requirements. When 
it comes to an airport, one such require-
ment would be a constant expansion of the 
range of connections, which we strive to 
realize ceaselessly.

In the winter season 2016/2017, 
the network of connections serviced 
by the Warsaw Modlin Airport will 
be enlarged by as many as eight new 
directions. From October, the number of 
destinations serviced by our airport will 
increase from 35 to 43. Passengers will 
be able to chose new flights to Belfast 
(2 times a week), Birmingham (3 times 
a week), Edinburgh (3 times a week), 
Newcastle (2 times a week), Porto (2 
times a week), Tulsa (2 times a week), 
Leeds (2 times a week) and Valencia (2 
times a week).

“The extension of our network of connec-
tions, in other words 35 European cities 
available from the Warsaw Modlin Airport, 
is very good news to our present and 

zarówno tych, którzy podróżują turystycz-
nie, jak i tych, których podróże związane są 
głównie z biznesem – powiedział Piotr Lenar-
czyk, Szef Biura Handlowo-Marketingowego.

Nowa siatka połączeń nieuchronnie 
pociągnie za sobą wzrost liczby pasaże-
rów, a co za tym idzie – kolejne rekordy 
bite przez nasz port lotniczy, co stanowi 
bardzo dobre wieści dla modlińskiego lot-
niska. To jednak nie wszystkie pozytywne 
informacje – oprócz nowych połączeń 
zwiększona zostanie częstotliwość lotów 
na trasach Warszawa/Modlin-Mediolan 
Bergamo (z 6 do 7 tygodniowo) oraz War-
szawa/Modlin-Bristol (z 3 do 4 tygodnio-
wo). Ponadto naczelny przewoźnik Europy 

– linie lotnicze Ryanair postanowiły 
poszerzyć bazę swoich samolotów stacjo-
nujących na podwarszawskim lotnisku.

– Wszystko wskazuje na to, że rok 2016 
będzie kolejnym rekordowym rokiem 
w historii Lotnska Warszawa/Modlin. 
Plany ściśle określają wynik na poziomie 
2,8 mln pasażerów obsłużonych przez 
nasze lotnisko. Już teraz mogę powiedzieć, 
że to efekt sumy codziennych aktywności 
zmierzających do stałego i dynamicznego 
rozwoju lotniska, a także współpracy 
z Ryanairem w zakresie systematycznej 
rozbudowy siatki połączeń lotniczych – 
dodał Piotr Lenarczyk. 

– Dostępność lotniska i wygodna ko-
munikacja dla pasażerów ze wszystkich 
stron Polski oraz zza granicy jest naszym 
priorytetem. Obecnie 3% wszystkich 
podróżnych korzystających z portu jest 
pochodzenia ukraińskiego. Współpraca 
z nowym przewoźnikiem jest szansą 
na zwiększenie strefy ciążenia oraz 
dostępności lotniska dla podróżujących 
zza wschodniej granicy – powiedział Piotr 
Okienczyc, Prezes lotniska.

Przewozy będą odbywać się dwa razy 
w tygodniu – w czwartki i soboty, a ob-
sługiwane będą autobusami typu MAN 
i Mercedes. Konsorcjum firm ADEuroTrans 
oraz ODRI jest już ósmym przewoźnikiem 
autobusowym regularnie dowożącym 
pasażerów na podwarszawskie lotnisko. 
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UKRAINE, WELCOME!
Soon, the services of the Warsaw Mod-
lin Airport will be more accessible to 
passengers from Ukraine. 

The Warsaw Modlin Airport started to 
cooperate with the Polish-Ukrainian 

Warszawę, Lotnisko Warszawa/Modlin, 
Gdańsk, aż do Kołobrzegu. Podróż wydaje 
się niezwykle długa, jednak dzięki temu 
połączeniu pasażerowie z Ukrainy (oraz 
oczywiście z Polski) będą mieli możliwość 
dostania się do naszego portu lotnicze-
go, a stąd – ruszenia w dalszą podróż do 
wybranej destynacji.

Podwarszawski port lotniczy na-
wiązał współprace z polsko-ukra-
ińskim konsorcjum firm ADEu-
roTrans oraz ODRI, realizującym 

połączenia autobusowe pomiędzy Ukrainą 
a polskim wybrzeżem. Nowy przewoźnik 
obsługuje trasę od Kamieńca Podolskiego, 
poprzez Iwano-Frankowsk, Lwów, Lublin, 



for the passengers from Poland’s eastern 
neighbour,” said Piotr Okienczyc, the 
President of the airport.

Passengers will be able to use the 
buses (of MAN and Mercedes make) twice 
a week – on Thursdays and Saturdays. 
Consortium of ADEuroTrans and ODRI is 
already the eight bus carrier transporting 
passengers to the Warsaw Modlin Airport 
on a regular basis. 

will have an opportunity to get to our 
airport, and from there – to their chosen 
destination.

“Airport’s availability and a comfortable 
connection for passengers from every 
part of Poland and from abroad is our 
priority. Currently, 3% of all passengers 
using the airport are from Ukraine. Co-
operation with the new carrier is a chance 
to increase the accessibility of the airport 

consortium of ADEuroTrans and ODRI 
which are companies providing bus con-
nections between Ukraine and the Polish 
coast. The new carrier services the 
route from Kamieniec Podolski, through 
Iwano-Frankowsk, Lviv, Lublin, Warsaw, 
the Warsaw Modlin Airport, Gdansk, to 
Kolobrzeg. The route may seem very 
long, but thanks to this connection, 
passengers from Ukraine and Poland 

PRZEWOŹNICY NAZIEMNI

L.P. PRZEWOŹNIK TRASA CZĘSTOTLIWOŚĆ

AUTOBUS

1. MODLINBUS

WMI - WARSZ AWA CENTRUM 33 X DZIENNIE

WMI - WARSZ AWA WSCHODNIA 7 X DZIENNIE

WMI - WARSZ AWA Z ACHODNIA 7 X DZIENNIE

WMI - WARSZ AWA LOTNISKO CHOPINA 9 X DZIENNIE

WMI - WARSZ AWA METRO MŁOCINY 15 X DZIENNIE

2. OKBUS

WMI - ŁÓDŹ 6 X DZIENNIE

WMI - TORUŃ 
przez Płock, Włocławek, CiechocinekWMI - TORUŃ 
przez Płock, Włocławek, CiechocinekWMI - TORUŃ 

przez Płock, Włocławek, Ciechocinek

6 X DZIENNIE

3. PLUS BUS

WMI - BIAŁYSTOK 
przez Jeżewo, Ostrów Maz., WyszkówWMI - BIAŁYSTOK 
przez Jeżewo, Ostrów Maz., WyszkówWMI - BIAŁYSTOK 

przez Jeżewo, Ostrów Maz., Wyszków

5 X DZIENNIE

4. ŻAK EXPRESS

WMI - SUWAŁKI 
przez Emilianów, Łomżę, Stawiski, Szczuczyn, Grajewo, Ełk, Augustów, 

NowinkęWMI - SUWAŁKI 
przez Emilianów, Łomżę, Stawiski, Szczuczyn, Grajewo, Ełk, Augustów, 

NowinkęWMI - SUWAŁKI 
przez Emilianów, Łomżę, Stawiski, Szczuczyn, Grajewo, Ełk, Augustów, 

Nowinkę

5 X DZIENNIE

5. R ADEX

WMI - OLSZT YN 
przez OlsztynekWMI - OLSZTYN 
przez OlsztynekWMI - OLSZTYN 

przez Olsztynek

5 X DZIENNIE

WMI - ORNETA 
przez Karbowo, Lubowmino, Zagony, Rogiedle, Praslity, Kunik, Dobre 

Miasto, Stary Dwór, Dywity, Olsztyn, OlsztynekWMI - ORNETA 
przez Karbowo, Lubowmino, Zagony, Rogiedle, Praslity, Kunik, Dobre 

Miasto, Stary Dwór, Dywity, Olsztyn, OlsztynekWMI - ORNETA 
przez Karbowo, Lubowmino, Zagony, Rogiedle, Praslity, Kunik, Dobre 

Miasto, Stary Dwór, Dywity, Olsztyn, Olsztynek

2 X DZIENNIE

6. TR ANSWAL WMI - LIDZBARK WARMIŃSKI 
przez Kraszewo, Miłogórze, Smolajny, Dobre Miasto, Dywity, Olsztyn, Olsz-

tynek, Nidzica, Strzegowo, WMI - LIDZBARK WARMIŃSKI 
przez Kraszewo, Miłogórze, Smolajny, Dobre Miasto, Dywity, Olsztyn, Olsz-

tynek, Nidzica, Strzegowo, WMI - LIDZBARK WARMIŃSKI 
przez Kraszewo, Miłogórze, Smolajny, Dobre Miasto, Dywity, Olsztyn, Olsz-

tynek, Nidzica, Strzegowo,

4 X DZIENNIE

7. AD EURO TR ANS WMI - K AMIENIEC PODOLSKI (UKR AINA) 
przez Hrebenne, Rawa Ruska, Lwów, Rohatyn, Bursztyn, Ivano-

Frankivsk, Kołomyja, Śniatyn, CzerniowceWMI - KAMIENIEC PODOLSKI 
(UKRAINA) 

przez Hrebenne, Rawa Ruska, Lwów, Rohatyn, Bursztyn, Ivano-
Frankivsk, Kołomyja, Śniatyn, CzerniowceWMI - KAMIENIEC PODOLSKI 

(UKRAINA) 
przez Hrebenne, Rawa Ruska, Lwów, Rohatyn, Bursztyn, Ivano-

Frankivsk, Kołomyja, Śniatyn, Czerniowce

2 X DZIENNIE

8. CONTBUS WMI - LUBLIN 4 X DZIENNIE
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MINIPRZEWODNIK 
pasażera
PRZ YGOTUJ SIĘ DO PODRÓŻ Y

W Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin punkty odpraw check-in 
są otwierane trzy godziny przed planowanym odlotem samolotu 

– z takim właśnie wyprzedzeniem warto przyjechać na lotnisko. 
Check-in kończy się 40 minut przed planowanym odlotem, nato-
miast zamknięcie gate’ów następuje pół godziny przed startem 
samolotu. Przybycie na lotnisko z opóźnieniem może skutkować 
niewpuszczeniem pasażera na pokład.

SPAKUJ SIĘ ROZSĄDNIE

Uwzględnij porę roku, pogodę, wagę i rozmiar bagażu zarówno 
podręcznego, jak i rejestrowanego. Regulamin przewozu 
bagażu realizowany jest w oparciu o przepisy i procedury okre-
ślonego przewoźnika. Przygotuj się odpowiednio do kontroli 
bezpieczeństwa: spakuj do przeźroczystej i zamykanej plasti-
kowej torebki wszystkie płyny, aerozole i żele* – pamiętaj, że 
żaden z pojemniczków nie może przekraczać pojemności 100 
ml i powinny się one swobodnie mieścić się w torebce miesz-
czącej w sumie maksymalnie 1 litr (tyle może przewieźć jeden 
pasażer). Torebki można nabyć przed kontrolą bezpieczeństwa 
na terenie lotniska w specjalnych automatach.

*pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojem-
ników pod ciśnieniem, taką jak pasty do zębów, żele do włosów, 
napoje, zupy, syropy, perfumy, pianki do golenia oraz inne produk-
ty o podobnej konsystencji

SPR AWDŹ DOKUMENT Y

Na początku spakuj do torebki, plecaka czy marynarki wszyst-
kie niezbędne dokumenty. Sprawdź odpowiednio wcześniej, 
jakie dokumenty – paszport, dowód osobisty czy wiza – są 
wymagane w danym kraju.

SPR AWDŹ STATUS LOTÓW

Śledź zmiany w rozkładach na stronie internetowej lotniska lub 
u przewoźnika. Informacje o statusie lotów podawane są zwykle 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Przewoźnik może również 
wysłać w tej sprawie e-mail lub SMS, pamiętaj o tym!

W YDRUKUJ K ARTĘ POKŁ ADOWĄ

Karta pokładowa zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczą-
ce pasażera i jego podróży. Pamiętaj, aby wydrukować kartę 
pokładową w domu, unikniesz dodatkowych kosztów i zaosz-
czędzisz czas. 

Z APARKUJ

Oferta parkingowa lotniska umożliwia pozostawienie samocho-
du na jednym z dwóch parkingów. Parking krótkoterminowy PA1 
usytuowany jest w odległości ok. 50 m od terminala, zaś Parking 
długoterminowy PA7 – ok. 3 km od terminala pasażerskiego. PA7 
to jedyny parking, w ramach usług którego otrzymujesz szybki 
transfer do samych drzwi terminalu pasażerskiego. 



ODPR AWA

Po przybyciu na Lotnisko Warszawa/Modlin, a przed wejściem 
na pokład samolotu pasażer podlega określonym procedurom. 
Jeśli posiadasz bagaż podręczny, skieruj się z dokumentem 
tożsamości i kartą pokładową do punktu kontroli bezpieczeń-
stwa. Jeśli zaś posiadasz bagaż rejestrowany, udaj się z doku-
mentem  tożsamości i karta pokładową do stanowiska odpraw. 
Po nadaniu bagażu przejdź do punktu kontroli bezpieczeństwa. 
W obu przypadkach, po przejściu przez kontrolę bezpieczeń-
stwa, udaj się do wyjść – na karcie pokładowej znajduje się 
informacja, z którego wyjścia następuje przejście do samolotu. 
Teraz spokojnie oczekuj na lot! 

   ENGLISH

PASSENGER’S MINI-GUIDE

PREPARE FOR THE TRIP

At the Warsaw Modlin Airport, check-in points are opened 
three hours before the scheduled departure, and it is worth 
coming to the airport with such time margin. Check-in finishes 
40 minutes before the takeoff, and the gates are closed half an 
hour before the it. If you arrive late at the airport, you may not 
be allowed to board the plane.

mini przewodnik 
pasażera

Odprawa. Po przybyciu na Lotnisko Warszawa/Modlin, pasażer przed 
wejściem na pokład samolotu, podlega określonym procedurom. Jeśli 
posiadasz bagaż podręczny, skieruj się z dokumentem tożsamości  
i kartą pokładową do punktu kontroli bezpieczeństwa. Jeśli zaś posia-
dasz bagaż rejestrowany, udaj się z dokumentem  tożsamości i karta 
pokładową do stanowiska odpraw Check-in. Po nadaniu bagażu przejdź 
do punktu kontroli bezpieczeństwa. W obu przypadkach, po przejściu 
przez kontrolę bezpieczeństwa, udaj się do wyjść (Gate) – na karcie 
pokładowej znajduje się informacja, z którego wyjścia „Gate” następuje 
przejście do samolotu. Teraz spokojnie oczekuj na lot. 

Potrzeby specjalne (PRM). Pierwszy punkt 
odprawy Check-in, nr 1 (lewa strona po wejściu
do terminala), jest dedykowany obsłudze osób 
z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Jest on oznaczony odpo-
wiednimi symbolami. Kontrola bezpieczeństwa 
osób z niepełnosprawnością odbywa się przy 
punktach kontrolnych. Osoby z niepełnospraw-
nością obsługiwane są poza kolejnością. 

Informacja Terminal | +48 801 80 18 80 | +48 22 315 18 80
Informacja Dla Pasażerów Ryanair | +48 703 303 033
Obsługa PRM | +48 22 206 95 51 | +48 783 925 647
Straż Graniczna | +48 800 422 322
Izba Celna | +48 800 060 000
Urząd Lotnictwa Cywilnego | +48 22 520 72 00 
Zespół Obsługi Parkingów | +48 506 455 734 | +48 22 346 44 21

Ważne kontakty

Defibrylator
Kiedy zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, 
powiadom nasz personel. Jest on przeszkolony 
w udzielaniu pierwszej pomocy.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. gen. Wiktora Thommée 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej informacji dotyczących sklepów, restauracji  
i placówek serwisowych znajduje się na www.modlinairport.pl

Stan marzec 2016. Zastrzega się możliwość zmian.

Słupki SOS przed wejściem do Hali Odlotów 
służą wezwaniu pomocy/asysty.

Kobiety w widocznej ciąży obsługiwane  
są poza kolejnością. Pamiętaj, że przewoźnik ma 
prawo odmowy przyjęcia kobiety w zaawanso-
wanej ciąży, lub może wymagać zaświadczenia 
lekarskiego dopuszczającego możliwość podróży 
samolotem. Szczegółowe zasady podróży kobiet 
w ciąży określa regulamin usług przewozowych 
obowiązujący przy zakupie biletu u wybranego 
przewoźnika.

Pokoje opieki nad dzieckiem Do dyspozycji 
podróżnych są trzy pokoje wyposażone w prze-
wijak, umywalkę i krzesło do karmienia.

PACK WISELY

Take the following things into account: the season, the weather, 
the weight and dimensions of the hand and registered luggage. 
The regulations of luggage transport are realized according to 
the rules and procedures of a given airline. Prepare for the safety 
control: put all liquids, aerosols and gels* into a transparent and 
reclosable plastic bag – remember that none of the containers 
can have more than 100 ml and all together they should easily fit 
into one-litre bag (this is the maximum amount one passenger is 
allowed to transport). The bags can be bought before the safety 
control in special vending machines located at the airport. 

*pastes, emulsions, liquid or solid mixtures and the contents of 
containers under pressure, such as toothpastes, hair gels, drinks, 
soups, syrups, perfumes, shaving foams and other products of 
similar consistency. 

CHECK YOUR DOCUMENTS

First, pack all necessary documents to your purse, backpack or 
a pocket in your jacket. Check beforehand which documents – 
passport, ID card or visa – are required in a given country.

CHECK THE FLIGHT STATUS

Keep track of the changes in the flight schedule on the airport’s 
or the airline’s website. Information about flight status is usually 
published in reasonable advance. Remember that the airline may 
also send an e-mail or a text message about it.

PRINT YOUR BOARDING C ARD

The boarding card contains all the necessary data of the passen-
ger and their journey. Remember to print the card at home, since it 
will allow you to save time and avoid additional costs.



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

Bilet lotniskowy
Airport ticket

autobus + pociąg + komunikacja miejska
bus + train + public transport

17 
PLN

Mińsk Mazowiecki

1 strefa biletowa ZTM / ZTM ticket zone 1 stacja kolejowa / railway station
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Call Center: 22 364 44 44www.mazowieckie.com.pl

REKLAMA

PARK YOUR C AR

The airport’s parking offer allows you to leave 
your car on one of two available parking lots. 
The PA1 short-term parking lot is located about 
50 meters from the terminal, and the PA7 
long-term parking lot – about 3 km from the 
passenger terminal. PA7 is the only parking lot 
whose services include quick transfer to the 
very gate of the passenger terminal.

CHECK-IN

After the arrival at the Warsaw Modlin 
Airport and before boarding the plane, 
passengers have to undergo certain speci-
fied procedures. If you have hand luggage, 
go to the safety control checkpoint with 
your ID card and the boarding card. If you 
have registered baggage, proceed with 
your ID card and the boarding card to the 
check-in point. After clearing your luggage, 
go to the security checkpoint. In both 
cases, after undergoing security check, 
head towards the exits – on the boarding 
card, there is information about the right 
exit from which there is a passageway to 
the airplane. Now you can relax and just 
wait for your flight! 
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mini przewodnik 
pasażera

Odprawa. Po przybyciu na Lotnisko Warszawa/Modlin, pasażer przed 
wejściem na pokład samolotu, podlega określonym procedurom. Jeśli 
posiadasz bagaż podręczny, skieruj się z dokumentem tożsamości  
i kartą pokładową do punktu kontroli bezpieczeństwa. Jeśli zaś posia-
dasz bagaż rejestrowany, udaj się z dokumentem  tożsamości i karta 
pokładową do stanowiska odpraw Check-in. Po nadaniu bagażu przejdź 
do punktu kontroli bezpieczeństwa. W obu przypadkach, po przejściu 
przez kontrolę bezpieczeństwa, udaj się do wyjść (Gate) – na karcie 
pokładowej znajduje się informacja, z którego wyjścia „Gate” następuje 
przejście do samolotu. Teraz spokojnie oczekuj na lot. 

Potrzeby specjalne (PRM). Pierwszy punkt 
odprawy Check-in, nr 1 (lewa strona po wejściu
do terminala), jest dedykowany obsłudze osób 
z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Jest on oznaczony odpo-
wiednimi symbolami. Kontrola bezpieczeństwa 
osób z niepełnosprawnością odbywa się przy 
punktach kontrolnych. Osoby z niepełnospraw-
nością obsługiwane są poza kolejnością. 

Informacja Terminal | +48 801 80 18 80 | +48 22 315 18 80
Informacja Dla Pasażerów Ryanair | +48 703 303 033
Obsługa PRM | +48 22 206 95 51 | +48 783 925 647
Straż Graniczna | +48 800 422 322
Izba Celna | +48 800 060 000
Urząd Lotnictwa Cywilnego | +48 22 520 72 00 
Zespół Obsługi Parkingów | +48 506 455 734 | +48 22 346 44 21

Ważne kontakty

Defibrylator
Kiedy zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy, 
powiadom nasz personel. Jest on przeszkolony 
w udzielaniu pierwszej pomocy.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. gen. Wiktora Thommée 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej informacji dotyczących sklepów, restauracji  
i placówek serwisowych znajduje się na www.modlinairport.pl

Stan marzec 2016. Zastrzega się możliwość zmian.

Słupki SOS przed wejściem do Hali Odlotów 
służą wezwaniu pomocy/asysty.

Kobiety w widocznej ciąży obsługiwane  
są poza kolejnością. Pamiętaj, że przewoźnik ma 
prawo odmowy przyjęcia kobiety w zaawanso-
wanej ciąży, lub może wymagać zaświadczenia 
lekarskiego dopuszczającego możliwość podróży 
samolotem. Szczegółowe zasady podróży kobiet 
w ciąży określa regulamin usług przewozowych 
obowiązujący przy zakupie biletu u wybranego 
przewoźnika.

Pokoje opieki nad dzieckiem Do dyspozycji 
podróżnych są trzy pokoje wyposażone w prze-
wijak, umywalkę i krzesło do karmienia.





kierunki lotów Ryanair całoroczne
kierunki lotów Ryanair wyłącznie w sezonie letnim
kierunki lotów Ryanair od zimy 2016/2017
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