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NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
K APL A

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

   ENGLISH

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

ANDRZE J 
SAR AMONOWICZ

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

   ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

   ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁ A

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

   ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

K ATARZYNA
WARNKE

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

   ENGLISH

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

MONIK A
SZAŁEK

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

   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. 

JAKUB
MILSZEWSKI

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

   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. 

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

   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. 
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JACEK 
GÓRECKI

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

   ENGLISH

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

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

   ENGLISH

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

K ATARZYNA
ZDANOWICZ

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

   ENGLISH

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

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

   ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

K AMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDR A 
BUDK A

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

   ENGLISH

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

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

   ENGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSK A

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, 
międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

   ENGLISH

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

TOMASZ 
SOBIER A JSKI

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

   ENGLISH

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



Kochają się w nim i matki, i córki. Gdy śpiewa recital 
z tekstami Haliny Poświatowskiej z jednymi i drugimi wchodzi 
w erotyczną interakcję. Jest kojarzony z piosenką aktorską, 
która według niego nie istnieje, oraz ze śpiewem klasycznym, 
z którym nie ma do czynienia. U nas Janusz Radek jeździ  
na rowerze i obala mity, świetnie się przy tym bawiąc.

MONIK A SZ AŁEK

ALEKSANDR A BUDK A

WSZYSCY 
JESTEŚMY 
ZWYKLI
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ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 20



WSZYSCY 
JESTEŚMY 
ZWYKLI
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TRZ Y KOBIET Y I MĘŻCZ Y ZNA-ART YSTA. MYŚLĘ SOBIE, ŻE TO 
DUŻO EMOC JI JAK NA JEDEN DOM.

Wdrażam rodzinę w moją pracę i uświadamiam ją, że pisanie 
piosenek to właśnie praca. Cały czas myśli się o tym, ale trzeba 
też uważać, żeby nie odlecieć. Gdyby człowiek nie robił nic inne-
go tylko funkcjonował w sferze swojego ego i swoich pragnień, to 
nie byłby społeczny. Niektórzy artyści poświęcają się temu cał-
kowicie, ale czy są szczęśliwi? Nie uprawiam muzyki po to, żeby 
być nieszczęśliwym. Nie interesuje mnie artysta, który opisuje 
swoje traumy. Wywlekanie flaków jest bardziej pretensjonalne 
niż artystyczne. Bez sensu byłoby rozwieść się z żoną i nagrać 
płytę o traumie i samotności. Oczywiście nikt nie napisał żadnej 
dobrej piosenki o szczęściu. Tym jest disco polo. Opowieść 
o facecie, który ma dwójkę dzieci, żonę i szczęśliwy dom – nuda. 
Jestem najzwyklejszym facetem na świecie. Uwielbiam myć 
podłogi, bo robię to dobrze i się tym pasjonuję. Dobrze umyta 
podłoga to tak, jak dla mojego sąsiada wykoszenie trzydziestu 
arów trawnika. Dlatego ja powinienem mu być podłogi, a on mi 
kosić trawnik. (śmiech)

JESTEM DOWODEM NA TO, ŻE Z ACHW Y T PANA MUZ YK Ą JEST 
DZIEDZICZNY. PRZECHODZI Z MATEK NA CÓRKI.

Miałem możliwości, by wejść w tak zwany „target”. Ta droga 
nie ma perspektyw. Jest wielkie „bum”, wielkie „halo sralo” 
i wybierasz „odpowiedni” target, który później z ciebie wy-
rasta. Wstrzelasz się w pewien modny nurt i stajesz się jego 
ikoną. Jednak za chwilę, jak wszystko co jest współczesne, to 
też się dewaluuje i czas sprawia, że ta ikona za dwa lata jest 
całkowicie démodé. Lepiej realizować rzeczy, które wynika-
ją z prawdziwego zachwytu, bo wtedy przenikają do kogoś 
innego. Ten prawdziwy zachwyt przechodzi, jak się okazuje, 
z matki na córkę. Słuchaczowi to zostaje, on nie wyrasta 
z tych krótkich portek.

MOŻE TO PRZEZ POŚWIATOWSK Ą? JE J POEZ JA TO 
WDZIĘCZNY, CHOCIA Ż TRUDNY TEMAT. MAREK NIEDŹ WIECKI 
CZ Y TAŁ JE J WIERSZE NA ANTENIE I ZMAGAŁ SIĘ POTEM 
Z LISTAMI OD FANEK. CZ Y PANA SŁUCHACZKI TAKŻE 
ODBIER A JĄ RECITALE BARDZO OSOBIŚCIE?

Ja bym to bardziej uczłowieczył. Poświatowska była bardzo 
współczesnym człowiekiem, wykraczającym poza mierność sza-
rej, zgnuśniałej Polski lat 60. Uniwersalizm jej poezji i osobowości 
łamie stereotyp poezji kobiecej. Traktuję poezję Poświatowskiej 
jak poezję ludzką, w wymiarze unisex. Często lepiej komunikuję 
się za pomocą poezji Poświatowskiej, niż tego, co sam napiszę. 
Niektórzy słuchają tego, co śpiewam, nie wiedząc nawet, że to 
słowa nie moje, a poetki. Nie trzeba tego nazywać. Mam mądrą 
publiczność. To nie tak, że słuchaczki myślą, że Janusz Radek 
śpiewa bezpośrednio do nich…
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JAK SIĘ PANU WIEDZIE POZ A MIASTEM?

Mieszkam pod Wieliczką. Przez trzy lata 
szukaliśmy z żoną miejsca, które byłoby pod 
miastem, a jednocześnie trochę na wsi. Tam 
właśnie tak jest – mamy kawałek lasu i łąki, 
nasz dom jest ostatnią chałupą w siedlisku, 
swobodnie przychodzą do nas sarny i jelenie.

JAK W YGL ĄDA PANA DOM?

Kupiłem normalny dom, a mój przyjaciel 
zasugerował, żebym stworzył w nim 
pewną przestrzeń kontemplacyjną. Jako 
urodzony snob od razu chciałem taką 
przestrzeń mieć. Pracowałem na nią 
trzy lata i szkoda, że nie poprzestałem 
na tym „gargamelu”, którego kupiłem. 
Mam dom, który nie jest funkcjonalny, 
lecz pięknie wygląda. Cieszę się, że 
tam mieszkam, bo jest z mną rodzina. 
Dobrze nam w tym miejscu, jednak mo-
glibyśmy żyć zupełnie gdzie indziej.

OSTATNIO CZĘSTO URZ ĄDZ A PAN 
DOMÓWKI.

Tak, to prawda. Urządzam na żywo z mo-
jego domu próby muzyczne, pokazuję 
nowe utwory i proces ich tworzenia. Do-
mówki nie wymagają scenografii, świateł 
czy produkcji - kamera obejmuje tylko 
moją głowę i kawałek tułowia. Ludzie wy-
korzystują łącza internetowe i komunika-
tory czasem w głupi sposób – nagrywając 
umierającego kotka albo robiąc memy. 
To wszystko mnie trochę śmieszy i nudzi. 
Dzielenie się tego rodzaju powierzchow-
nymi wzruszeniami jest nużące. Ja wolę 
przekazywać to, co głębsze. Domówki są 
moimi próbami, komunikuję się w najbar-
dziej wiarygodny dla mnie sposób. 

A CO, GDYBY NASTOLETNIA CÓRK A 
CHCIAŁ A URZ ĄDZIĆ PR AWDZIWĄ 
DOMÓWKĘ?

Mojej córki nie bawi to, żeby zrobić impre-
zę w domu. Gdziekolwiek będzie chciała, 
może tam pojechać. Kiedy nie ma się 
ograniczeń, ceni się swoją wolność. Gdyby 
pragnęła zademonstrować swoją wolność 
i niezależność urządzeniem imprezy 
w domu, myślę, że sama zastanowiłaby się 
nad tym, czy to właśnie oznaka dorosłości.

TATA-MUZ YK TO TATA Z W YKŁY CZ Y 
NIEZ W YKŁY?

Niezwykłość – tak jak szczęście – zdarza 
się czasami. Tak jak miłość, uniesienie czy 
orgazm. Te rzeczy są chwilowe. Istnieją 
momenty, w których ludzie osiągają coś, co 
jest niezwykłe. Trzeba je łapać, spisywać, 
notować w piosenkach i impresjach malar-
skich, a wtedy można się nimi cieszyć na co 
dzień. Ale tak naprawdę wszyscy są zwykli.

NIE UPRAWIAM MUZYKI PO TO, ŻEBY BYĆ 
NIESZCZĘŚLIWYM. NIE INTERESUJE MNIE 
ARTYSTA, KTÓRY OPISUJE SWOJE TRAUMY. 
WYWLEKANIE FLAKÓW JEST BARDZIEJ 
PRETENSJONALNE NIŻ ARTYSTYCZNE. 
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…ŻE KOCHA, ŻE PR AGNIE…

Więc na tej płaszczyźnie się spotykamy – 
ja ich pragnę. Moda na homoseksualizm 
jest dla mnie zrozumiała, bo ja jestem 
formą homoseksualną. Czuję się lesbijką. 
Jestem mocno zadeklarowanym miło-
śnikiem kobiet. Kiedy śpiewam i widzę 
publiczność – jesteśmy wszyscy razem. 
Nawet na poziomie uniesienia erotycznego. 
To normalne, gdy śpiewa się o kochaniu, 
dotykaniu, erotyce. Przecież nie śpiewa się 

WIĘCE J NA W W W.ANY WHERE.PL

JESTEM DOSYĆ ZDYSTANSOWANY, NIE 
POPADAM W WYRAFINOWANIE. RÓWNIEŻ 
W PRZYPADKU MUZYKI. DLATEGO 
Z JEDZENIEM JEST TEŻ TAK, ŻE POTRAFIĘ 
SIĘ NAŻREĆ. CZASAMI TEGO POTRZEBUJĘ 

– JESTEM TAK ZACHŁANNY, ŻE JESTEM 
W STANIE WSZYSTKO W SIEBIE WRZUCAĆ. 
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do powietrza. Wszyscy jesteśmy podnieceni. Kiedy robię domów-
kę – jestem podnieconym facetem. To nie jest przecież pornogra-
fia, tylko forma erotyki i uniesienia.

PODOBNO LUBI PAN TRZ Y RZECZ Y: SAMOCHODY, BIEGANIE 
I JEDZENIE. SAMOCHODÓW NIE ODRÓŻNIAM, BIEGAM T YLKO 
NA BIEŻNI, WIĘC POROZMAWIA JMY O JEDZENIU. JAKOŚĆ 
JEDZENIA WPŁY WA NA JAKOŚĆ Ż YCIA?

Jedzenie jest wyznacznikiem smaku i dobrego gustu. Musisz 
wiedzieć, co jesz. Nie jestem zwolennikiem wykwintnej 
kuchni, bo też nie mam wyjątkowo skomplikowanej osobo-
wości. Jestem dosyć zdystansowany, nie popadam w wyrafi-

nowanie. Również w przypadku muzyki. Dlatego z jedzeniem 
jest też tak, że potrafię się nażreć. Czasami tego potrzebuję 

– jestem tak zachłanny, że jestem w stanie wszystko w sie-
bie wrzucać. Żarcie też jest fajne – pochłaniasz i kąsasz 
wszystko dookoła. Potem człowiek jest w opłakanym stanie, 
dlatego zakłada majty i biega dwadzieścia kilometrów, by 
odpokutować to żarcie. Ale bliższe są mi smaki, niż żarcie.

ALE Z PEWNOŚCIĄ TEMATEM, KTÓRY OBOJE KOCHAMY, JEST 
MUZ YK A. T YLKO ŻE TO NIE JA MAM CZTEROOKTAWOWĄ 
SK ALĘ GŁOSU.

Ja też nie! Trzy czy cztery oktawy to miał Farinelli. Nie jestem 
muzykiem klasycznym, ale ktoś kiedyś wyliczył, że te cztery 
oktawy być może mam. Nie ma to żadnego znaczenia.

TO TAK Z WANY W YGAR.

Trzeba przeczekać taki moment, kiedy chce się bardzo dużo 
i bardzo wysoko. Potem już się od tego odchodzi. To tak jak 
z dzikim zwierzęciem. Prawdziwy drapieżnik nie biega cały 
czas. On leży, rozgląda się i tylko gdy zobaczy coś naprawdę 
godnego ruszenia całej machinerii, kunsztu, piękna i siły – 
wtedy ruszy tyłek. Więc nieustanne wypruwanie się jest bez 
sensu. Od czasu do czasu trzeba pokazać, kto jest królem 
dżungli. I wtedy pomniejsze karaluszki zdają sobie sprawę 
z tego, że ten lew istnieje nawet wtedy, gdy go nie widzimy. 
Fajnie jest się popisać wysokim dźwiękiem i to robię. Jed-
nak bardziej interesuje mnie opowiadanie historii. Wszyscy 
zachwycają się, jak ja pięknie i wysoko śpiewam, a nie każdy 
pochyli się nad melodią.

PODOBNO MOŻE PAN Z AŚPIEWAĆ MĘSKO-DAMSKI DUET SAM 
ZE SOBĄ.

Technicznie jest to możliwe. Rzeczywiście mam takie rejestry, które 
mógłbym ze sobą połączyć. Tam, gdzie kończy się tenor, zaczyna 
się już repertuar dla kobiet. Bawiłem się tym kilka razy, przede 
wszystkim w teatrze. W tym miejscu wszystko się sprawdza, gdyż 
teatr jest najbardziej uniwersalną i współczesną ze sztuk. Pozostałe 
się dewaluują, a teatr pozostaje. Chętnie gram, ale też bardzo lubię 
oglądać sztuki teatralne.

NIE ISTNIE JE JEDNAK COŚ TAKIEGO JAK PIOSENK A 
AKTORSK A.

Piosenka aktorska powstała w czasie stanu wojennego, kiedy aktorzy 
nie mieli pracy. W konsekwencji powstało forum takiego rodzaju 
piosenki, czyli Festiwal Piosenki Aktorskiej. Ten całkowicie się już 
zmienił – jest formą interpretacji i szerszego spojrzenia na komentarz 
teatralny. To już nie jest piosenka aktorska, która kiedyś bazowała na 
dawnej piosence włoskiej czy francuskiej. Gdyby spytać nieżyjącą 
już Edith Piaf, czy zdaje sobie sprawę, że śpiewa piosenkę aktorską, 
to wyrzuciłaby nas z pokoju i powiedziała, że jesteśmy idiotami. Ona 
śpiewała po prostu piosenkę, na owe czasy bardzo współczesną.

JEDNAK SMUTNE PIOSENKI W PANA W YKONANIU Z YSKUJĄ 
DODATKOW Y KILOGR AM SMUTKU. T YM CIĘŻ AREM JEST 
INTERPRETAC JA.

Ja jestem trochę podwórkowym śpiewakiem. Jestem wręcz prosty, 
a bywam – i jestem tego świadomy – niezwykły. W tym normalnym, 
grającym na pianinie chłopaku ze Starachowic jest wiele wzruszenia. 
Wychowałem się w miejscu, gdzie naturalne, małomiasteczkowe wzru-
szenie rzeczywiście istnieje. Jeżeli śpiewam o prostym kochaniu i w to 
wierzę, gdy zachwycam się ludźmi i na koncertach wchodzę z nimi 
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do jakiegoś wniosku. Pięćdziesięcioletni 
faceci po prostu dojrzewają i są w stanie 
zweryfikować swoje życie. 

CHCIAŁBY PAN, ZGODNIE Z T YM, CO 
ŚPIEWA NA OSTATNIM ALBUMIE, 
PRZEŻ YĆ „ JESZCZE JEDNO, NAWET 
Ż YCIA DWA”?

My już w ogóle myślimy, że mamy więcej 
niż jedno życie. Napisałem to trochę prowo-
kacyjnie. A pewne jest to, że życie jest jedno, 
chociaż ludzie nie chcą mieć tej pewności. 

   ENGLISH

WE ARE ALL ORDINARY
He is loved by mothers and daughters 
alike. When he sings a recital with Halina 
Poświatowska’s texts he enters into an 
erotic relationship with them both. He is as-
sociated with stage songs, which, according 
to him, do not exist and classical singing, 
with which he does not have anything to do. 
With us Janusz Radek is riding bikes and 
demolishing myths, while having a blast.

HOW ARE YOU DOING OUTSIDE  
OF THE CIT Y? 

I live close to Wieliczka. For years my wife and 
I have searched for a place that would be in 
close proximity to a city, yet at the same time 
a little bit in the village. That is how it is there – 
we have a fragment of a forest and meadows, 
our house is the last one in the settlement, deer 
and stags come freely to visit us.

WHAT DOES YOUR HOUSE LOOK LIKE?

I bought a regular house and a friend of 
mine suggested that I turn it into a certain 
contemplation space. As a born snob 
I immediately wanted to have such a space. 
I worked on it for three years and it is a pity 
that I have not stayed with the “shed” that 
I have bought. I have a house that is not 
functional but looks beautiful. I am happy 
that I live there, because my family is with 
me. We feel good in this place, but we 
could live somewhere else.

RECENTLY YOU THROW A LOT OF 
HOUSE PARTIES.

Yes, this is true. I organize live music 
rehearsals in my house, show new songs 
and the process of their creation. House 
parties do not call for scenography, lights 
or production – the camera is showing 
only my head and a fragment of the body. 
Sometimes people use Internet connection 
and communicators in a stupid way – they 
record a dying kitten or create memes. All 
this seems to be a bit funny and boring. 
Sharing this type of shallow emotions is 

tiring. I prefer to share deeper things. House 
parties are my rehearsals, I communicate in 
the way that is most truthful for me.

AND WHAT IF YOUR TEENAGE 
DAUGHTER WANTED TO THROW A REAL 
HOUSE PART Y?

My daughters are not entertained by the 
idea of throwing a house party. She can 
go wherever she wants. If you do not have 
limitations you value your freedom. If she 
wished to demonstrate her freedom and 
independence by throwing a house party, 
I think she herself would wonder if this is 
a sign of maturity.

DAD-MUSICIAN IS AN ORDINARY OR AN 
EXTR AORDINARY DAD?

Extraordinary – just like lucky – happens 
rarely. Just like love, exultation or an or-
gasm. These things are momentary. There 
are moments, in which people achieve 
something that is extraordinary. We have 
to catch them, list, note down in songs 
or painted impressions, and then we can 
enjoy them on daily basis. But in reality 
everyone is ordinary.

THREE WOMEN AND A MAN-ARTIST. 
I THINK THAT IS A LOT OF EMOTIONS 
FOR ONE HOUSE.

I involve my family in my work and I show 
them that song writing is the said work. You 
think about this constantly, but you also 
have to be careful not to get carried away. If 
a person would not do anything else than 
function in a sphere of his ego and desires he 
would not be social. Some artists sacrifice 
themselves completely for this, but are they 
happy? I am not making music to be unhap-
py. I am not interested in an artist, who writes 
about his traumas. Dragging your insides 
out is more pretentious than artistic. It would 
be pointless to divorce my wife and record 
a CD about trauma and loneliness. Of course 
no one has ever written a good song about 
happiness. This is disco polo. A story about 
a man, who has two kids, a wife and a happy 
home is boring. I am the most ordinary man 
in the world. I love washing floors, because 
I am good at it and that is my passion. A well 
washed floor is for me what for my neighbour 
a well-trimmed thirty acres of grass are. This 
is why I should wash his floors and he should 
cut my grass (laughs).

I AM A LIVING PROOF THAT WORSHIP 
OF YOUR MUSIC IS GENETIC. IT COMES 
DOWN FROM MOTHERS TO DAUGHTERS.

I had an opportunity to enter the so 
called “target”. This road has no perspec-
tives. There is a huge “bang”, a great t“oh my” 
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w relacje erotyczne – to wszyscy jesteśmy 
w łóżku. Przeżywamy olbrzymie orgazmy 
i uniesienia. Nie uważam, że to pochodzi 
z niesamowitości, a z normalności. Podnoszę 
to do wyżyn dlatego, że jestem w stanie to 
zrobić. Wykończyłbym się jednak, gdybym 
nosił ten ciężar cały czas na plecach.

PO ODROBINIE ODDECHU Z PŁY TĄ 
„POPOŁUDNIOWE PRZE JA ŻDŻKI” 
W YDA JE PAN SINGIEL „Ż AŁUJĘ 
K A ŻDEGO DNIA BEZ CIEBIE”. I ZNOWU 
SMUTEK.

Wszedłem w rytm powtarzalności, co 
oznacza u mnie posługiwanie się skrótami. 
Staram się pisać równoważnikami, obraz-
kami i hasłami. Gdy powtarza się pewne 
zlepki słów, one nabierają coraz szerszego 
wymiaru, uprzestrzenniają się. Nie chcę 
pisać moralizatorskich tekstów o wolności 
i równości, bo to przypinanie się do targetu 
i jazda na czyichś plecach. Wiedzieć lepiej 
i być predestynowanym do tego, żeby coś 
mówić – co za głupota. 

CZ Y TEN SINGIEL TO PODSUMOWANIE 
MĘŻCZ Y ZNY PRZED PIĘĆDZIESIĄTK Ą?

Nie ma co się oszukiwać – każdy facet 
przed pięćdziesiątką ma problem ze swoim 
wiekiem. Żałuję każdego dnia, kiedy jestem 
bez moich dziewczyn. A każdy żałuje czasu, 
który przepływa przez palce. Wydaje nam 
się, że coś jest istotne i poświęcamy temu 
czas. Późnej okazuje się to już mniej ważne. 
Chociaż trzeba mieć do tego dystans, bo 
człowiek by zwariował i stwierdził, że całe 
życie nie ma sensu. To tak jak z dobrym 
jedzeniem – wiemy, że to było dobre, bo na 
języku wciąż pozostaje posmak. Wypad-
kową tej piosenki jest stwierdzenie – żałuję, 
że w danym momencie nie mogłem tego 
smaku przedłużyć, chcę przypomnieć 
sobie choć zapach i ten powrót już warty 
jest wspomnienia w tekście. 

CO DZIE JE SIĘ Z MĘŻCZ Y ZNĄ PRZED 
PIĘĆDZIESIĄT YMI URODZINAMI?

Biega czternaście kilometrów dziennie i jesz-
cze ma na to siłę. Jest cholernie wyrafinowa-
ny i odrobinę bezczelny, bo tym wyrafinowa-
niem się upaja. Zna już trochę smaków i jest 
w najlepszej intelektualnej kondycji. Dobrze 
się czuje, zachowując dystans do świata. 
Tak jak ten drapieżnik – wie, kiedy skoczyć 
i upolować. To nie zadufanie, jednak w wieku 
pięćdziesięciu lat można sobie pozwolić na 
obranie pozycji „wiedzącego”. Wiesz, ile zjeść 
i co powiedzieć, jak nie przekroczyć granicy 
zaintrygowania sobą. A może w tym wieku 
faceci dopiero do tego dorastają? Może je-
stem tak zafascynowany moją odpowiedzią, 
a to wynika z głupoty? Wreszcie doszedłem 
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and you choose your “right” target, which later grows out of you. You 
bite into a certain fashionable trend and become its icon. But 
in a minute, like with everything else that is modern, this is 
devaluating and in two years this icon is completely démodé. 
It is better to realize things that are coming from true amaze-
ment, because then they are venturing into someone else. 
This true worship, as it seems, is going down from mother to 
daughter. The listener is left with that, he is not outgrowing 
these too short trousers.

MAYBE THIS IS BEC AUSE OF POŚWIATOWSK A? HER POETRY 
IS A CHARMING, THOUGH DIFFICULT SUBJECT. MAREK 
NEDŹ WIECKI READ HER POEMS ON AIR AND L ATER DEALT 
WITH LET TERS FROM FANS. ARE YOUR LISTENERS ALSO 
TAKING THE RECITALS VERY PERSONALLY?

I would humanize it more. Poświatowska was a very modern per-
son, escaping the mediocrity of grey, sluggish 60s Poland. The 
universality of her poetry and personality is braking with the ste-
reotype of female poetry. I treat Poświatowska’s poetry as human 
poetry, in a unisex dimension. Often, I communicate better with 
the help of Poświatowska’s poetry than with what I write myself. 
Some people listen to what I am singing without even knowing 
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JANUSZ RADEK
URODZONY W 1968 ROKU, WOK ALISTA. MISTRZ W INTERPRETAC JI  
PIOSENKI AKTORSKIE J I POET YCKIE J. KARIERĘ ROZPOCZĄŁ W 1990 ROKU,  
Z A JMUJĄC I MIE JSCE W KONKURSIE NA X VII OGÓLNOPOLSKICH 
SPOTK ANIACH Z AMKOW YCH „ŚPIEWA JMY POEZ JĘ” W OLSZ T YNIE.  
JEGO KORZENIE MUZ YCZNE, OPRÓCZ POEZ JI ŚPIEWANE J, SIĘGA JĄ 
ROCKOW YCH BRZMIEŃ – ŚPIEWAŁ W ZESPOŁ ACH GÓWNOPR AWDA, 
MOONDWALKER CZ Y JUTRO. JEGO GŁOS SŁYSZ YMY TEŻ W PIOSENCE 
OT WIER A JĄCE J KRESKÓWKĘ „POKEMON!”. WŁ A ŚNIE W YSZEDŁ JEGO 
NA JNOWSZ Y SINGIEL, „Ż AŁUJĘ K A ŻDEGO DNIA BEZ CIEBIE”.

   ENGLISH

BORN IN 1968, POLISH SINGER. MA S TER OF MUSIC AL 
INTERPRETATION OF POETRY. HIS C AREER BEG AN IN 1990 WHEN 
HE WON THE CONTES T AT 18TH POLISH C A S TLE MEETINGS „LET’S 
SING POETRY” IN OL SZ T YN. HIS MUSIC AL ROOTS ARE NOT ONLY 
POETRY, BUT AL SO HARD ROCK AND PUNK ROCK – HE SANG IN BANDS 
GÓWNOPR AWDA, MOODWALKER AND JUTRO. WE C AN HE AR HIS 
VOICE IN THE POLISH OPENING SONG FOR „POKEMON!”. HE HA S JUS T 
RELE A SED HIS NE W SINGLE, „Ż AŁUJĘ K A ŻDEGO DNIA BEZ CIEBIE”  
(„I REGRET E VERY DAY WITHOUT YOU”).

DZIĘKUJEMY C AFE PRÓŻNA (WARSZ AWA, UL. PRÓŻNA 12) Z A POMOC W REALIZ AC JI SES JI ZDJĘCIOWE J.
THANKS TO C AFÉ PRÓŻNA (12 PRÓŻNA STREET, WARSAW ) FOR THE HELP WITH REALISATION OF THE PHOTOSHOOT.



that the words are not mine, but belong-
ing to the poetess. This does not need to 
be stated. I have an intelligent audience. It 
is not that the listeners think that Janusz 
Radek is singing directly to them…

…THAT HE LOVES, DESIRES…

So we are meeting on this level – I do desire 
them. Homosexuality being fashionable is 
understandable to me, because I am a homo-
sexual form. I feel a lesbian. I am a strongly 
declared lover of women. When I sing and 
see the audience – we are all together. Even 
on the level of an erotic exultation. This is 
normal when you sing about loving, touching, 
erotica. You are not singing to air. We are all 
aroused. When I am throwing a house party 

– I am an aroused male. This is not pornogra-
phy, but a form of eroticism and exultation.

I HAVE HEARD THAT YOU LIKE THREE 
THINGS: C ARS, RUNNING AND FOOD. 
I C ANNOT TELL C ARS APART, I ONLY 
RUN ON A TREADMILL, THEREFORE 
LET US TALK ABOUT FOOD. DOES THE 
QUALIT Y OF FOOD INFLUENCE THE 
QUALIT Y OF LIFE?

It is only a determinant of a good taste 
and style. You have to know what you are 
eating. I am not a fan of intricate cuisine, 
because I do not have an extremely com-
plex personality. I am pretty distanced; 
I do not fall into being posh. Also when it 
comes to music. This is why I can pretty 
much stuff myself with food. Sometimes 
I need this – I am so greedy that I can 
stuff myself with anything. Devouring 
is also fun – you swallow and bite into 
everything surrounding out. After that 
a person is in a lousy state, which is why 
he puts on trousers and runs for twenty 
kilometres, to redeem this food. But I am 
closer to tasting than devouring.

SURELY A TOPIC THAT WE BOTH LOVE 
IS MUSIC. BUT I AM NOT THE ONE WITH 
A FOUR OCTAVE SC ALE OF VOICE.

Me neither! Farinelli had three or four 
octaves. I am not a classical musician, but 
someone calculated once that I might have 
four octaves. This is irrelevant.

THAT IS SOME POWER.

You have to wait out this moment, when you 
want very much and very high. Later you go 
away from this. It is like with a wild animal. 
A real predator is not constantly running 
around. He is resting, looking around and 
only when he sees something really worth 
moving the whole machinery, artistry, beauty 
and strength – then he will move his butt. 
Therefore a constant struggle is pointless. 

From time to time you have to show, who the 
king of the jungle is. And then the smaller 
roaches will understand that this lion is there 
even if we cannot see him. It is fun to show off 
a high sound and I am doing that. But I am 
more interested in sharing a story. Everybody 
is gushing over how pretty and high I sing, and 
not everyone will bend over the melody.

IT IS RUMOURED THAT YOU C AN SING 
A MALE-FEMALE DUET WITH YOURSELF.

Technically it is possible. I do have such 
registers that could be connected with 
each other. Where tenor ends begins the 
repertoire for women. I played with this 
a few times, especially in theatre. Every-
thing is being tested there, for theatre is the 
most universal and contemporary form of 
art. Others are devaluating while theatre 
is constant. I enjoy acting, but I also very 
much like to watch theatre plays.

STILL, THERE IS NO SUCH THING AS 
A STAGE SONG.

A stage song was created in times of the Martial 
Law, when actors were jobless. In consequence 
a forum of such songs was created, mean-
ing the Stage Songs Review. It has changed 
completely – it is a form of interpretation and 
a wider exploration of the theatrical commen-
tary. It is not a stage song anymore, which in the 
past was based on Old Italian or French song. 
If we were to ask the deceased now Edith Piaf 
if she is aware that she is singing stage songs 
she would kick us out of the room and say that 
we are idiots. She was simply singing a song, in 
those times a very contemporary one.

STILL, SAD SONGS PERFORMED BY 
YOU ARE RECEIVING AN ADDITIONAL 
KILOGR AM OF SADNESS. THIS 
HEAVINESS IS THE INTERPRETATION.

I am a bit of a street singer. I am point-blank 
common, and sometimes – and I am aware 
of this – I am extraordinary. In this simple, 
piano-playing boy from Starachowice there 
is a lot of emotion. I was raised in a place, 
where natural, small city feelings were real. 
When I sing about simple loving and believe 
in it, when I am amazed by the people on my 
concerts and enter into erotic relations with 
them – then we are all in bed. We experi-
ence amazing orgasms and exaltations. I do 
not think that this comes from awesome-
ness but from normality. I raise it to a higher 
rank, because I can do so. But I would tire 
myself out, if I were to carry this heaviness 
on my back at all times.

AFTER A LIT TLE BREATHER WITH THE 
ALBUM “POPOŁUDNIOWE PRZE JA ŻDŻKI” 
[TN: AFTERNOON RIDES] YOU RELEASE 

A SINGLE “Ż AŁUJĘ K A ŻDEGO DNIA 
BEZ CIEBIE” [TN: I REGRET EVERY DAY 
WITHOUT YOU]. SADNESS AGAIN.

I entered the rhythm of recurrence, which 
for me means operating in shortcuts. I try to 
write with elliptical sentences, pictures, mot-
tos. If you repeat some patches of words they 
gain a deeper meaning, spread wider. I do not 
want to write moral texts about freedom and 
equality, because that is attaching yourself to 
a target and riding on someone else’s back. 
To know better and be predestined to say 
something – such stupidity. 

IS THIS SINGLE A REC APITUL ATION OF 
A MAN BEFORE HIS FIFTIES?

There is no denying it – every man has 
a problem with his age before hitting fifty. 
I regret every day that I spend without my 
girls. And everyone is regretting the time 
that is slipping through their fingers. We 
think that something is important and we 
spend time on it. Later it seems less crucial. 
Although you have to keep some distance, 
because a person would go mad and 
decide that life altogether has no sense. It 
is like with good food – we know that it was 
good because we still have the aftertaste 
on our tongue. The message of this song 
is that I regret that in the certain moment 
I could not prolong this aftertaste, I want to 
remember at least the scent and this return 
is already worth mentioning in the lyrics.

WHAT HAPPENS WITH A MAN BEFORE 
HIS FIFTIETH BIRTHDAY?

He runs fourteen kilometres a day and 
still has the strength to do so. He is super 
sophisticated and a bit cheeky, because he 
revels on this sophistication. He already 
has some tastes and is in the best intel-
lectual condition. He feels good and keeps 
his distance to the world. Like that preda-
tor – he knows when to jump and hunt. It 
is not arrogance, but at fifty you can allow 
yourself to stand in the position of “the 
knowing”. You know how much to eat and 
what to say, how to not overstep the bound-
ary of intriguing with yourself. But maybe 
men just mature at this age? Maybe I am 
so fascinated with my answer and it is out 
of stupidity? Finally, I have reached some 
conclusion. Fifty year old men are simply 
growing up and they can verify their lives.

DO YOU WANT, IN ACCORDANCE WITH 
WHAT YOU SING ON YOUR L AST ALBUM, 
LIVE “ONE MORE, EVEN T WO LIVES”?

We are already thinking that we have more 
than one life. I wrote this a bit provocatively. 
And the truth is that there is one life, even 
though people do not want to know this truth. 
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PODRÓ  ŻĄ

Tony Kososki, a właściwie Przemysław Śleziak,  
to dwudziestotrzyletni gdańszczanin, który oruńskie 
kamienice postanowił zamienić na brazylijskie favele. 
Swoją samotną podróż autostopem przez Amerykę 
Południową rozpoczął od wolontariatu na Mistrzostwach 
Świata w Piłce Nożnej w Brazylii w 2014 roku. 
Doświadczenie, które go odmieniło, zawarł w książce  
„Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę”.

TONY KOSOSKI

SYLWIA GUTOWSK A

WŁ AŚCIW Y KURS / RIGHT PATH 25

„W
szystkiego nauczyłem się na Erasmusie. Przed-
tem nawet nie umiałbym udzielić wywiadu”, 
śmieje się Tony. Dlaczego Tony? „Tak jakoś 
wyszło. Znajomi w Portugalii nie mogli wymó-
wić mojego imienia.” W Portugalii wszystko 

się zaczęło. „Tam polubiłem podróżować i zacząłem to robić. 
Potem założyłem bloga, bo stwierdziłem, że mam fajne historie 
i tak jak inni mogę je opowiedzieć.” W opowiadaniu, na żywo 
i w książce, skupia się na każdym szczególe. Każde wspo-
mnienie wywołuje u niego lawinę skojarzeń. Ale nie sposób 
mu przerwać czy się znudzić, bo robi to tak, że jego przygody 
przeżywasz razem z nim.

Ta z Ameryką Południową zaczęła się od mundialu w 2014 roku. 
Do Rio de Janeiro pojechał jako wolontariusz, miał dwadzieścia 
jeden lat. Brazylię wyśnił sobie, gdy na Erasmusie poznał grupę 
Brazylijczyków. To tam postanowił przełamać lęk – przed ludźmi, 
przed światem. „Sny to taki test. Jak czegoś się boję, ale pokonuję 
ten strach we śnie, to wiem, że pokonam go na jawie” – mówi. 
W podróży przekroczył wiele granic. W Boliwii wziął udział 
w ceremonii z użyciem ayahuasci, szamańskiej rośliny zmienia-
jącej świadomość, w tradycyjnych wierzeniach uważanej za lek. 
Bo celem całej tej przygody z Ameryką Południową była walka 
z własnymi ograniczeniami. Mówi, że samotna podróż to najlep-
szy sposób na poznanie samego siebie.

Przez całą drogę był zdany na siebie i łut szczęścia. Korzystał 
z uprzejmości znajomych poznanych w Portugalii czy później 
przygodnych ludzi. By zbić cenę za bilet autobusowy, zatrud-
niał się jako naganiacz, żeby zwiedzić pustynię solną, został 
pomocnikiem przewodnika. Zawsze udawało się gdzieś znaleźć 
schronienie, jakoś przedostać się do kolejnego punktu podróży. 
Ale naprawdę gorąco zrobiło się dopiero wtedy, gdy miesiąc 
przed terminem oddania pracy dyplomowej nadal był w Ame-
ryce. „Gdy pisałem swoją pracę inżynierską, byłem w Limie 
i w tym czasie parę razy byłem bliski wylądowania na bruku.” 
Lima, stolica Peru, to dziewięciomilionowa metropolia. „Jest 
jak jedna czwarta Polski zbita w jedno miasto” – opowiada. Raz 
mieszkał na Couchsurfingu, raz w kościele, musiał nieźle się 
natrudzić, żeby znaleźć miejsce z komputerem. „Gdy moja mama 
potem przeczytała, co tam wyczyniałem... No, ale nic nie mogła 
zrobić. Pieniądze nawet by mi nie pomogły. Ale jednak udało się 
i dokończyłem pracę. Czasem po prostu musiałem powiedzieć 
mojemu gospodarzowi, że przepraszam bardzo, ale nie mogę 
dłużej rozmawiać i pić piwko, bo muszę pisać.”

Pytam, czy podróż zmieniła jego sposób patrzenia na własny 
kraj. Mówi, że poszerzyła raczej jego perspektywę patrzenia na 
ludzi, środowisko i samego siebie. „Traktuję ją jako inwestycję.  
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Rozwinęło mnie to – nie jako inżyniera, ale jako człowieka. 
Wiem, jak to jest łapać stopa w nocy, zmarznąć w namiocie. 
Dlatego teraz łatwiej mi zabrać autostopowicza niż osobie, która 
nigdy tego nie robiła. Jestem bardziej człowiekiem, bo więcej do-
świadczyłem. Nie chcę zanieczyszczać wody, bo wiem, że w wo-
dzie jest życie, bo widziałem rafę koralową w Wenezueli. Chcę 
ją oszczędzać, bo wiem, że gdzieś na świecie jej nie ma, jak nie 
pada deszcz, na przykład w Kolumbii.” Dowiedział się, że favele, 
czyli brazylijskie dzielnice biedy, nie są wcale takie straszne. 

„Po prostu ludzie, którzy tam mieszkają, często piastują zawody, 
które są słabo opłacane, jak na przykład kierowca autobusu. 
A życie w Brazylii w porównaniu do zarobków zwykłych ludzi 
jest naprawdę drogie” – mówi.

Najgorsze przeżycia Polaco wywiózł 
z Ekwadoru. „Po dotarciu do stolicy wsia-
dłem w autobus miejski, żeby udać się do 
centrum. W środku pewien pan z dzieckiem 
zaoferował mi pomoc w dostaniu się do 
albergue – miejsca, gdzie można przenoco-
wać za pół dolara. Weszliśmy razem w tłum. 
Trzy minuty w Quito, a mojego telefonu już 
nie było” – relacjonuje. To jedyny raz, kiedy 
mu się to zdarzyło, choć znajomi z Era-
smusa ostrzegali, że kradzieże i rozboje 
w Ameryce Południowej są na porządku 
dziennym. Ale on wyjechał stamtąd 
z większą dozą wiary w ludzi niż przedtem. 
Miejscowi, widząc samotnego wędrowca, 
często ofiarowali mu obiad, a nawet nocleg 
we własnym domu. W czasie podróży kupił 
namiot, który rozstawiał czasem w jakimś 
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bezpiecznym miejscu, jak choćby u stra-
żaków, czasem przenocował w przytułku. 
Ale robił to po to, by jak najwięcej zobaczyć 
i udowodnić, że do podróżowania nie trzeba 
mieć dużych pieniędzy.

Jednym z pomysłów Tony’ego na 
przyszłość są wykłady motywacyjne. By 
pokazać ludziom, że można podróżo-
wać i marzyć. „Niektórzy są tak bardzo 
zasklepieni w swoim przekonaniu, że nie 
da się, że nawet, jak pokazujesz im gotowe 
rozwiązania, widzą w tym jakiś haczyk. 
Mówię: <Patrz, lot do Brazylii za 800 złotych 
w dwie strony>. <Na pewno z miejscem 
stojącym i w trakcie lotu zabraknie paliwa>. 
Chciałbym zmieniać ludzkie życia, bo wiem, 
że to co robię, jest dobre. A wcześniej tak 
nie robiłem. Uważam, że każdy ma misję.” 
Podróżować chce dopóty, dopóki jest młody, 
zdrowy i wolny. „Póki jesteśmy młodzi 
i nie musimy biegać po lekarzach. Później 
będzie coraz gorzej. Wiem, że nadejdzie 
moment, w którym będę musiał z tego 
chociaż częściowo zrezygnować. Wtedy 
będę brał ludzi na autostopa i opowiadał im 
swoje historie.” Dlatego też napisał książkę. 

„Chciałem pokazać, że taki zwykły ziomek 
jak ja dał radę. Co innego, jak pisze do 
ciebie Cejrowski, którego znasz z telewizji, 
a inaczej, jeśli przemawia chłopak, który 
jest jeszcze nikim.”

Mówi, że każdy ma swój czas i właśnie 
teraz jest jego chwila na podróżowanie: 

„Cieszę się, że teraz ludzie tak szybko się 
nie żenią jak kiedyś. Ale jeśli zakocham się 
gdzieś w Australii, to może tam zostanę, 
pomyślę o jakiejś pracy i nie dokończę już 
tej podróży”. Tony na swoim blogu ma buc-
ket list, listę rzeczy, które chciałby zrobić 
przed śmiercią. Oprócz podróży do Rio 
(odhaczone) i zamieszkania w faveli (jesz-
cze przed nim, bo na razie był w nich tylko 
gościem) chce przytulić lwa i spotkać się 
ze Snoop Doggiem.

Jego blog to „Vai lá cara!”, co po portu-
galsku znaczy „Dawaj!”, „Naprzód!”, czyli, 
jak tłumaczy Tony, „nie dawaj pienią-
dze, tylko dawaj przed siebie”. Od bloga 
przeszedł do papierowej książki, by mieć 
pamiątkę i dotrzeć do ludzi. Ale w głowie 
młodego Polaco tworzy się tysiąc pomy-
słów na minutę. Jednym z nich jest rela-
cjonowanie kolejnych podróży za pomocą 
filmików na Youtube. Będzie jeszcze druga 
książka, relacja z dalszej części wyprawy 
po Ameryce Południowej, bo „Nie każdy 
Brazylijczyk...” opisuje Brazylię, Boliwię 
i kończy się w Iquitos, w Peru. Ma ona 
nosić tytuł „Co to znaczy być bogatym”. 
Będzie o Ekwadorze, Kolumbii i Wenezueli.

„Ludzie pytają się mnie, gdzie teraz pojadę. 
Mówię im, że całe życie jest podróżą. 

W BOLIWII WZIĄŁ UDZIAŁ W CEREMONII 
Z UŻYCIEM AYAHUASCI, SZAMAŃSKIE J ROŚLINY 
ZMIENIA JĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ, W TRADYCYJNYCH 
WIERZENIACH UWAŻANEJ ZA LEK. BO CELEM 
CAŁEJ TE J PRZYGODY Z AMERYKĄ POŁUDNIOWĄ 
BYŁA WALKA Z WŁASNYMI OGRANICZENIAMI. 
MÓWI, ŻE SAMOTNA PODRÓŻ TO NA JLEPSZY 
SPOSÓB NA POZNANIE SAMEGO SIEBIE.



” We wrześniu, czyli wtedy, gdy ukaże się 
ten artykuł, Tony będzie już w drodze do Se-
negalu. Właśnie zaczął uczyć się francuskie-
go. Jak zwykle na własną rękę, z Internetu. 

   ENGLISH

EVERYTHING IS A JOURNEY 

Tony Kososki, or, as a matter of fact, 
Przemysław Śleziak, is a 23-year-old 
citizen of Gdansk, who decided to leave 
tenement houses in Orunia for Brazil-
ian favelas. He began his solitary hitch-
hike journey through South America 
from volunteer work at the 2014 FIFA 
World Cup in Brazil. He described his 
experience in a book entitled Nie każdy 
Brazylijczyk tańczy sambę (Not every 
Brazilian dances samba).

“I learned everything on Erasmus. Earlier, 
I wouldn’t have even known how to give 
an interview,” laughs Tony. Why Tony? “It 
just happened. My friends in Portugal 
couldn’t pronounce my name.” It all 
started in Portugal. „It was there that 
I took a liking to journeys and started to 
travel. Then I founded a blog, because 
I concluded that I had many cool stories 
to tell and I can share them with others.” 
In his storytelling – be it in a conversation 
or in his book – he focuses on every sin-
gle detail. Each memory causes a stream 
of associations. But it’s just not possible to 
cut him off or get bored, because he does 
it in such a way that you live vicariously 
through his adventures.

America was to fight with his own limita-
tions. He says that a solitary travel is the 
best way to get to know yourself.

Throughout his entire journey, he had 
to fend for himself and depend on luck. He 
took advantage of the kindness showed 
by his Portuguese friends or, later, random 
people. To lower the price for a bus ticket, he 
worked as a pitchman; to visit a salt desert 
he became a guide’s assistant. Somehow, 
he always managed to find shelter, to get to 
the next point of the journey. But things got 
really dangerous when a month before the 
deadline for the submission of his diploma 
thesis he was still in America. “When I was 
writing my engineering thesis, I was in Lima 
and during this time I was on the verge 
of ending up on the street, several times.” 
Lima, the capital of Peru, is a metropolis 
with population of 9 million people. “It’s as if 
a quarter of Poland was squeezed into one 
city”, he says. Once, he lived on Couchsurf-
ing, once in a church, and he had to go to 
really great lengths to find a place with 
a computer. “When my mom later read what 
I was doing there… Well, but she couldn’t 
have done anything. Money wouldn’t have 
helped me. But somehow I managed and 
finished my thesis. Sometimes I just had 
to tell my host that I was terribly sorry 
but I couldn’t talk and sip beer anymore, 
because I needed to write.”

I ask if the journey has changed the way 
he looks at his own country. He replies 
that it has rather broadened his perspec-
tive when it comes to looking at people, 
environment and himself. “I treat it as an 
investment. It developed me – not as an 
engineer, but as a man. I know how it is to 
hitchhike at night, get freezing cold under 
a tent. This is why taking a hitchhiker is 
much more easier for me than for a person 
who has never done it before. I’m more of 
a man, because I experienced more. I don’t 
want to pollute water, because I know that 
there’s life in it, because I saw the coral 
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The one with South America began 
from Mundial in 2014. He went to Rio de 
Janeiro as a volunteer, when he was 21 
years old. He had started to dream about 
Brazil after he had met a group of Brazil-
ians on Erasmus. He decided to conquer 
his fears – of people, of the world – pre-
cisely in that place. “Dreams are some 
kind of a test. When I am afraid of some-
thing, but somehow manage to overcome 
this fear in my dream, I know I’ll be able 
to do it also in reality,” he says. During 
his travels, he crossed many a border. In 
Bolivia, he took part in a ceremony with 
the use of ayahuasca, a shamanist plant 
distorting consciousness and considered 
a cure in traditional beliefs. Because the 
ultimate goal of his adventure in South 





reef in Venezuela. I want to save water, 
because I know that there are shortages of 
it somewhere in the world, when the rain 
stops raining, like in Colombia, for example.” 
He learned that favelas, or Brazilian slums, 
are not that bad. “It’s just that the people 
who live there often have professions 
that are severely underpaid, for example 
a bus driver. And living in Brazil, when you 
consider the salary of an average person, is 
really expensive,” he explains.

The Polaco’s worst experience was in 
Ecuador. “After I arrived at the capital city, 
I got on the local bus to get to the centre. 
A certain man with a child offered to walk 
me to albergue – a place when you can 
sleep for 50 cents. Together, we entered the 
crowd. Three minutes in Quito and I lost 
my phone,” he says. It was the only time it 
happened, although his friends from Eras-
mus had warned him that thefts and rob-
beries in South America are very common. 
But he left the continent with greater faith 
in people than before. Local people, upon 
seeing a solitary wanderer, often invited 
him for a meal, and even let him stay over 
for the night. On his way, he bought a tent 
which he sometimes put up in safe places, 
like near a fire brigade, sometimes he slept 
in a shelter. But he did it to see as much as 
possible and prove that travelling does not 
require much money.

One of Tony’s ideas for the future are 
motivational lectures. To show people 
that one can travel and dream. “Some 
people are so deeply convinced they are 
not able to do something that even when 

you give them a ready solution, they still 
find a hidden catch. I say ‘Look, there’s 
a flight to Brazil for 800 PLN in both di-
rections.’ They answer, ‘I’m sure they in-
clude only standing places and that we’ll 
run out of fuel halfway through.’ I would 
like to change people’s lives, because 
I know that what I’m doing is good. And 
I wasn’t doing it before. I think that eve-
ryone’s got a mission.” He wants to travel 
as long as he’s young, healthy and free. 

„As long as we’re young and don’t have to 
sit in the waiting rooms in health centres 
every day. It will get worse with time. 
I know that there will come a moment 
when I’ll have to resign from it, at least 
partially. Then, I’ll take hitchhikers and 
tell them my stories.” That’s why he wrote 

his book. „I wanted to show everyone 
that even an ordinary guy like me can do 
this. It’s an entirely different story when 
you’re addressed by Cejrowski, whom 
you know from television, and an entirely 
different story when you’re spoken to by 
a guy who is still a no name”.

He says that everyone has their time, 
and now it’s his time for travelling. “I’m 
really glad that people don’t get married 
as soon as they used to. But if I fall in love 
somewhere in Australia, maybe I’ll stay 
there, think about getting a job and won’t 
ever finish that journey.” Tony has a bucket 
list on his blog – a list of things he would 
like to do before he dies. Apart from a jour-
ney to Rio (checked) and living in a favela 
(which he still has to accomplish, since 
being a guest doesn’t count), he wants to 
hug a lion and meet Snoop Dogg.

His blog is called Vai lá cara!, which 
means “Go for it!,” “Go on!” in Portuguese. 
He moved from a blog to a paper book to 
have a souvenir and to reach people. But 
the young Polaco has millions of ideas 
per minute. One of them is documenting 
his future journeys by putting movies on 
YouTube. There will be yet another book, 
an account of the other part of the travel 
throughout South America, because 
Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę 
describes Brazil, Bolivia, and ends in 
Iquitos, Peru. It will be entitled Co to 
znaczy być bogatym (What it means to 
be rich). It will be a story about Ecuador, 
Colombia and Venezuela.

„People ask me where I will go next. I tell 
them that the entire life is a journey.” In 
September, when this article is published, 
Tony will be on his way to Senegal. He has 
just started to learn French. As usual, on 
his own, from the Internet. 
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i odpoczynek na plaży. Hotel musi posia-
dać pomysł na życie przez okrągły rok. 
Jeśli na parterze hotelu klient odnajdzie te-
matyczne restauracje, live i show cooking, 
strefy chilloutu, strefy dziecka, muzykę na 
żywo oraz personel, który tym wszystkim 
żyje, to na efekty nie trzeba długo czekać. 
W takich przypadkach goście nie tylko 
tego hotelu, ale i sąsiednich oraz lokalni 
mieszkańcy zaczynają odwiedzać te 
miejsca.
Wojciech Witek: Faktycznie tak jest, i jest 
to szczególnie widoczne w segmencie 
hoteli biznesowych. Pokoje w hotelach 
resortowych – ze względu na swoją spe-
cyfikę – wciąż pozostają stosunkowo duże, 
często z opcjami ich łączenia, konwerto-
wania dla rodzin itp. Hotele coraz częściej 
stają się też areną potencjalnie ciekawych 
interakcji społecznych. Ludzie są siebie 
ciekawi, otwarci na pracę czy lekturę 
prasy przy wspólnym dużym stole.

CO JEST WA ŻNIE JSZE W ODBIORZE 
HOTELU? JAK POWINIEN SIĘ POCZUĆ 
GOŚĆ HOTELOW Y WCHODZ ĄC DO 
POKOJU, A JAK WKR ACZ A JĄC W PROGI 
HOTELU?

Hotele prześcigają się w atrakcjach, jakie przygotowują 
dla swoich gości. Powstaje coraz więcej resortów, 
które swoją ofertą wypełniają czas i angażują swoich 
mieszkańców do najróżniejszych aktywności. Architekci 
specjalizujący się w projektowaniu wnętrz hoteli dążą 
jednak do czegoś zasadniczo innego. Gość wchodząc 
do hotelu powinien poczuć… O tym opowiadają Łukasz 
Koziana i Wojciech Witek – właściciele krakowskiej 
pracowni Iliard, architekci, którzy zaprojektowali wnętrza 
wielu polskich prestiżowych hoteli i którzy doskonale 
wiedzą, jak powinno się je projektować.

KRZ YSZ TOF KRÓL

MAT. PR A SOWE

NIE SĄDZICIE, ŻE HOTELE COR A Z CZĘŚCIE J PRZEŚCIGA JĄ 
SIĘ W OFERCIE TOWARZ YSZ ĄCE J WIZ YCIE GOŚCI I CZ ASEM 
MOŻNA ODNIEŚĆ WR A ŻENIE, ŻE WŁ AŚCICIELE HOTELI CHC Ą 
JAK NA JSZ YBCIE J W YCIĄGNĄĆ GOŚCI Z POKOI, JAKBY TAM 
MIAŁO BY BYĆ IM ŹLE?

Łukasz Koziana: „Wyciąganie” gości z pokoi to dziś koniecz-
ność i to z wielu powodów. Nie tylko finansowych. Klienci chcą 
wykorzystać każdą wolną chwilę do miłego i często aktywnego 
spędzania czasu. Klientom resortów nie wystarcza dobry nocleg 

ZASKOCZENIE
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GUST / TASTE 33jednym z kluczowych aspektów pozytywne-
go doświadczenia klienta w hotelu. Łóżka są 
akurat mocno ustandaryzowanym elemen-
tem wyposażenia hotelu. Tym niemniej, jeżeli 
tylko jest taka możliwość, zawsze z przy-
jemnością wchodzimy w te detale, nierzadko 
prowadząc długą korespondencję projek-
tową na temat wysokości materacy, liczby 
poduszek, wysokości nóżek ramy, kolorysty-
ki i wzorów obszyć czy narzut na łóżka.

PROJEKTOWALIŚCIE WIELE 
W YJĄTKOW YCH WNĘTRZ POLSKICH 
HOTELI. Z KTÓREGO Z NICH JESTEŚCIE 
NA JBARDZIE J DUMNI?

ŁK: Nie było ich tak wiele, ale to pierw-
szego projektu hotelu nigdy nie zapomnę. 
Mam do niego ogromny sentyment. To 
często nagradzany rzeszowski Bristol Tra-
dition & Luxury. Realizacja nie była łatwa, 
ale szalenie inspirująca. Inwestor zaufał 
naszej wizji. Jestem mu szalenie wdzięczny. 
Hotel ma swoją duszę. Bardzo wielu gości 
jest zaskoczonych klimatem wnętrz i jako-
ścią obsługi, różnorodnością pokoi.

W POKOJU HOTELOWYM MAMY 
ODNALEŹĆ SWÓJ ŚWIAT.  
CZĘSTO TAKI, KTÓRY JEST TYLKO 
MARZENIEM WE WŁASNYM DOMU.

OBECNIE PR ACUJECIE NAD G WIA ZDĄ 
MOR Z A – HOTELEM, K TÓREGO 
WIZUALIZ AC JE NAPR AWDĘ 
Z ACHW YC A JĄ , A K TÓREGO BUDOWA 
WŁ A ŚNIE RUSZ YŁ A . C ZEGO 
MOŻEMY SIĘ SPODZIE WAĆ PO JEGO 
WNĘ TR Z ACH?

ŁK: Zaskoczenia i realizacji tego wszyst-
kiego, o czy mówimy. Taki jest cel.
WW: Faktycznie liczymy na to, że wnę-
trza Gwiazdy Morza będą nietuzinkowe. 
Pracujemy nad tym, żeby osiągnąć w nich 
efekt nieformalnego, acz eleganckiego 
w formie wypoczynku – to dość wy-
magająca kombinacja. Projekt powstaje 
w bardzo dobrych warunkach, przy 
współpracy bardzo konsekwentnego i od-
powiedzialnego inwestora. Przed nami 
jeszcze długa droga do końca, liczymy 
jednak na pełen sukces. 

ŁK: Powinien być zaskoczony. Najlepiej na 
każdym kroku. Oczywiście myślę o pozy-
tywnym zaskoczeniu. Klienci instynktownie 
wyczuwają, czy coś jest autentyczne, czy 
na pokaz. Strefy, o które pytasz, są wbrew 
pozorom bardzo podobnie projektowane. 
To bardzo ważne. Poczucie prywatności 
jest oczekiwane zarówno przy restaura-
cyjnym stoliku, jak i w pokojowej łazience. 
Sęk tkwi w tym, aby klient miał wybór, 
mógł odnaleźć miejsce dla siebie. Dlatego 
tak zróżnicowany jest program części 
wspólnych oraz typologia pokoju hotelo-
wego. To właśnie o to chodzi. Nie wyobra-
żam sobie obecnie hotelu, który swojemu 
klientowi wręcza brelok z numerem stolika, 
który ma zająć. To samobójstwo. W pokoju 
hotelowym mamy odnaleźć swój świat. 
Często taki, który jest tylko marzeniem we 
własnym domu. To świat z jednej strony 
skrojony z praktycznych potrzeb, jak i świat 
z pożądanym klimatem. Nie ma być mały 
i przytulny. Ma być jasny! Przestrzenny, 
transparentny, prosty i prawdziwy.

JAKIE SĄ OBECNIE TRENDY 
W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ? 
PR ACUJECIE OBECNIE NAD PROJEKTEM, 
KTÓRY MOGLIBYŚMY OKREŚLIĆ JAKO 
AWANGARDOW Y?

ŁK: Nieformalność i różnorodność to 
według mnie pojęcia kluczowe. Klienci 
hoteli spędzając w nich czas potrzebują 
na chwilę zapomnieć o biznesowym 
manualu czy codziennym rygorze dnia 
pracy. Każdy jest inny, każdy oczekuje 
czegoś dopasowanego do jego upodobań. 
Gwiazda Morza, która obecnie powstaje 
nad samym morzem we Władysławowie, 
będzie hotelem awangardowym. Jeśli in-
westor i architekt jest świadomy tego celu, 
to szansa jest bardzo duża.
WW: Oczywiście musimy zachować 
odpowiednie proporcje – najważniejszy 
dla nas trend w projektowaniu hoteli 
w Polsce jest taki, że w ogóle coraz więk-
szy nacisk kładzie się na projektowanie 
wnętrz. Estetyczna atrakcyjność hotelu 
staje się coraz ważniejszym narzędziem 
marketingu i sprzedaży, coraz szybciej 
zaczynamy doganiać na tym tle kraje 
bardziej rozwinięte niż nasz.

JAK DALECE ANGA ŻUJECIE SIĘ 
W DETALE HOTELU? CZ Y TE PR ACE 
ODNOSZ Ą SIĘ RÓWNIEŻ DO DOBORU 
TAKICH ELEMENTÓW W YPOSA ŻENIA 
WNĘTRZ JAK ŁÓŻK A?

ŁK: Tak. Nie potrafię się oprzeć. To bardzo 
trudne zadanie. Móc i chcieć mieć wpływ 
na wszystkie decyzje projektowe i inwe-
stycyjne to szaleńczy plan. Ale jeśli ma 
się tylko wiedzę w tym zakresie to warto 
w tym uczestniczyć.
WW: Wygląd i komfort łóżka jest oczywiście 
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SURPRISE
A range of activities offered by hotels 
to their guests is constantly being ex-
panded. More and more hotels which 
organise the time of their guests and 
engage them in a series of activities 
are set up. Architects that specialise 
in designing hotel interiors, however, 
strive for something completely dif-
ferent. How a guest should feel enter-
ing the hotel – according to Łukasz 
Koziana and Wojciech Witek, the 
owners of the Iliard studio in Cracow, 
architects, who have designed interi-
ors of a number of prestigious hotels 
and know very well how to design.

WOULD YOU AGREE THAT HOTELS 
MORE AND MORE OFTEN VIE TO OFFER 
THE WIDEST R ANGE OF ACTIVITIES TO 
THEIR GUESTS, AND SOMETIMES ONE 
C AN GET THE IMPRESSION THAT THE 
OWNERS OF THE HOTELS WANT TO GET 
THE GUESTS OUT OF THEIR ROOMS AS 
FAST AS POSSIBLE – AS IF THEY DIDN’T 
FEEL COMFORTABLE INSIDE?

Łukasz Koziana: ‘Getting’ the guests out 
of their rooms is a necessity for a number 
of reasons. Not only the financial ones. 
Clients want to take advantage of every 
single opportunity to spend time in a nice 
and – often – active way. Nowadays, com-
fortable accommodation and relaxation 
on the beach are no longer enough. Hotels 
need ideas for entertainment throughout 
the whole year. If on the ground floor, there 
are theme restaurants, live and show cook-

ing, chill out zones, children’s zones, live 
music and personnel is engaged in all that, 
one will see the effects very soon. In such 
cases, not only the guests of this particular 
hotel, but also the guests of hotels nearby 
and locals begin to visit these places.
Wojciech Witek: Yes, that’s right. In particu-
lar, in the case of business hotels. Rooms in 
resort hotels – due to their nature – are still 
relatively spacious, and can often be joined, 
arranged for families, etc. Hotels also 
become a space of potentially interesting 
social interactions. People are interested in 
each other, willing to sit together at one big 
table and work or read a newspaper.

WHAT’S MORE IMPORTANT IN THE 
IMPRESSION THAT A HOTEL GIVES? 
HOW SHOULD GUESTS FEEL ENTERING 
THE ROOM AND ENTERING THE HOTEL?

WIĘCE J NA W W W.ANY WHERE.PL
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step, if possible. I mean, surprised in 
a positive way, of course. Clients can intui-
tively feel whether something is genuine or 
just for show. Against all appearances, the 
zones you’re asking about are designed in 
a similar way. It’s very important. Privacy 
is expected both at a table in the hotel 
restaurant and in the bathroom of the hotel 
room. The point is that clients should have 
a choice, should be able to find a place for 
themselves. That’s why the plan of public 
space and the typology of hotel rooms are 
so diversified. That’s what it is about. I can’t 
imagine a hotel today which gives a guest 
a ring with a number of table that the guest 
is supposed to sit at. It’s a suicide. Guests 
should find their own world in the hotel 
room. The world that is often only a dream 
at home – made from practical needs 
and desirable atmosphere. Rooms aren’t 
supposed to be small and cosy, but bright! 
Spacious, transparent, simple and real.

WHAT ARE CURRENT TRENDS IN 
INTERIOR DESIGN? ARE YOU WORKING 
ON A PROJECT THAT MIGHT BE 
CL ASSIFIED AS AVANT-GARDE?

ŁK: Informality and diversity are the key 
issues. Clients of hotels need to forget for 
a while about a business manual or eve-
ryday working life. Everybody is different, 
everybody expects something that would 
fit their needs. Gwiazda Morza located 
by the sea in Władysławowo, which is 
now under construction, is going to be an 
avant-garde hotel – in all likelihood, pro-
vided that the investor and the architect 
are aware of this objective.
WW: Obviously, we have to keep appropri-
ate proportions – the most important trend 
in hotel design in Poland is that interior 
design is becoming more and more im-
portant. Aesthetics becomes an important 
marketing and sales factor, we’re catching 
up with countries more developed than 
Poland in this regard.

HOW FAR DO YOU GET INTO 
DETAILS? DO THESE WORKS INVOLVE 
A SELECTION OF SUCH INTERIOR 
EQUIPMENT AS BEDS?

ŁK: Yes, they do. I can’t resist it. It’s a dif-
ficult task. To be able and want to have an 
influence on all design and investment 
decisions is a crazy plan. But if only one 
has sufficient knowledge, it’s worth doing.
WW: The appearance and comfort of a bed 
is one of the key aspects of clients’ positive 
experience in the hotel. Beds are actu-
ally a highly standardised element of the 
hotel equipment. However, if only there’s 
such a possibility, we always get into these 
details, often carrying on a long design 
correspondence concerning the height 

PRACUJEMY NAD TYM, ŻEBY 
OSIĄGNĄĆ EFEKT NIEFORMALNEGO, 
ACZ ELEGANCKIEGO W FORMIE 
WYPOCZYNKU – TO DOŚĆ 
WYMAGA JĄCA KOMBINAC JA.

of mattresses, the number of pillows, the 
height of bed frame’s legs, the colours and 
patterns of finish or bedspreads.

YOU’VE DESIGNED A NUMBER OF 
EXTR AORDINARY INTERIORS OF 
POLISH HOTELS. OF WHICH INTERIOR 
ARE YOU MOST PROUD?

ŁK: There haven’t been so many of them, 
but I’ll never forget the first hotel design. I’m 
very fond of it. It’s Bristol Tradition & Luxury 

– an often awarded hotel in Rzeszów. The 
implementation wasn’t easy, but it’s really 
inspiring. The investor trusted our vision. 
I’m deeply grateful for that. The hotel has its 
own spirit. A lot of guests are surprised with 
the atmosphere of interiors and the quality 
of service, the diversity of rooms.

NOW, YOU’RE WORKING ON 
GWIA ZDA MORZ A – A HOTEL WHOSE 
VISUALISATIONS ARE REALLY 
IMPRESSIVE AND WHICH IS UNDER 
CONSTRUCTION. WHAT C AN WE 
EXPECT FROM ITS INTERIORS?

ŁK: Surprise and execution of every-
thing we’re talking about. That’s the goal.
WW: Indeed, we expect the interiors 
of Gwiazda Morza to be extraordinary. 
We’re working on an effect of relaxation 
that’s informal but elegant in its form 

– it’s quite a demanding combination. 
We’re working in very good conditions, 
in cooperation with a consistant and 
responsible investor. There’s still a long 
way to go, but we hope that the hotel will 
be a complete success. 



po to, aby dotrzeć do źródeł danego pro-
blemu i wyeliminować jego przyczyny, bez 
odwoływania się do metod inwazyjnych.

PRZ YKŁ ADOW Y PROGR AM:

BODY CONTOUR EXPRESS
Body Contour Express to synergia metod 

– drenażu limfatycznego, wyjątkowego 
masażu modelującego Med Contour (czyli 
potęgi ultradźwiękowej kawitacji do roz-
bijania i upłynniania komórek tłuszczo-
wych) oraz mocy składników aktywnych 
zabiegu Body Strategist. Już po pierw-
szym zabiegu widzimy zdecydowany efekt 
ujędrnienia, wygładzenia  skóry i wymo-
delowania sylwetki (ten ostatni mierzalny 
centymetrem). To propozycja dla tych 
osób, które chcą przyjemnie spędzić czas 
w SPA i wykorzystać go maksymalnie 
i efektywnie dla swojej figury.

W skład programu wchodzą: 1 x drenaż 
limfatyczny, 1 x zabieg Med Contour na 
jedną partię ciała: brzuch + boczki/uda 
zewnętrzne/wewnętrzne/pośladki, 1 x 
zabieg Body Strategist [comfort zone] 
dopasowany indywidualnie do sylwetki. 
Koszt programu: 1000 zł

Quadrille SPA to jedyna strefa w Qu-
adrille, gdzie się nie czaruje. To świat stwo-
rzony dla Alicji jako kraina świadomych 
i indywidualnych wyborów oraz twardych 
efektów. Czasu nie oszukasz, ale możesz 
go dobrze wykorzystać dla wypracowania 
trwałych i skutecznych efektów, nieza-
leżnie, czy w danym momencie zależy ci 
na oczyszczeniu, odmłodzeniu, czy po 
prostu odpoczynku. Wybierz coś dla siebie 
i sprawdź co jest po drugiej stronie lustra… 
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NEW UNVEILING  
OF THE QUADRILLE SPA
The new philosophy of the Quadrille SPA 
is defined by method synergy as well as 
balance between the past and the future, the 
real and fictional worlds, reality and magic, 
aesthetic technology and nature, refined 
beauty correction and mobilizing skin to 
work, awareness and unawareness, care 
for the body and the soul, this and the other 
side of the mirror.

Treatments in the Quadrille SPA are di-
vided into two basic pillars: treatments for the 
face and treatments for the body. Each time 
they are composed of four steps. The first 
three are cleansing, balance, rejuvenation 
and modelling. The fourth step is discovery, 
meaning your inspiration to take action 
thanks to the possibility of taking advantage 
of the complete programmes, consulting in 
the sphere of continued care at home or moti-
vation for exercise and healthier diet, helping 
to achieve the best effects. Inspiration is the 
step, in which Quadrille SPA is engaging you.

The new Quadrille SPA programmes are 
designed to bring the most beneficial effects 
in the shortest amount of time and give lasting 
results. Technology and modern science 
achievements are used here to find the source 
of the problem and eliminate its causes, with-
out reaching for invasive methods.

MODEL PROGR AMME: 

Body Contour Express
Body Contour Express is a synergy of 
methods – lymphatic drainage, unique 
modelling massage Med Contour (the 
power of ultrasound cavitation to break 
and liquidise fat cells) and the strength of 
active ingredients of the Body Strategist 
treatments. After the first treatment we can 
already see the firming effects, smoothness 
of skin and modelling of the silhouette (the 
last one can be measured in centimetres). 
This is an offer for those, who want to relax 
in the SPA and spend that time with the 
maximum effect for their bodies.

The programme includes: 1 x lymphatic 
drainage, 1 x Med Contour treatment for 
one body part: tummy + hips/outside/inside 
thighs/bum, 1 x Body Strategist [comfort 
zone] treatment individually fitted to your 
body. Cost of the programme: 1000zł

Quadrille SPA is the only zone in the Qua-
drille where there are no tricks. It is a world 
created for Alice as a space of informed and 
individual choices, and lasting effects. You 
cannot cheat time, but you can use it well to 
develop lasting and fruitful effects, regard-
less if at the moment you prefer cleansing, 
rejuvenation, or simply relaxation. Pick 
something out for yourself and see what is 
on the other side of the mirror. 

DOROTA K ALINOWSK A

SYLWIA MARKIS

QUADRILLE CONFERENCE & SPA
UL. FOLWARCZNA 2, 81-547 GDYNIA 
SPA@QUADRILLE.PL
+48 58 351 03 20
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Nową filozofię Quadrille SPA 
wyznacza synergia metod oraz 
równowaga pomiędzy czasami 

przeszłym i przyszłym, światem rzeczy-
wistym i marzeniami, realnością i magią, 
technologią estetyczną i naturą, biernym 
poprawianiem urody i mobilizacją skóry 
do działania, świadomością i nieświado-
mością, dbałością o ciało i duszę, jedną 
i drugą stroną lustra.

Zabiegi w Quadrille SPA podzielone 
są na dwa podstawowe filary: zabiegi 
na twarz i zabiegi na ciało. Za każdym 
razem skomponowane są one według 4 
kroków. Pierwsze trzy to oczyszczanie, 
równowaga, odmładzanie i modelowa-
nie. Czwarty krok to odkrywanie, czyli 
twoja inspiracja do działania dzięki 
możliwości skorzystania z kompletnych 
programów, doradztwa w zakresie 
kontynuacji pielęgnacji w domu czy też 
inspiracji do ćwiczeń i zdrowszej diety, 
tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt. 
Inspiracja to krok, w którym Quadrille 
SPA angażuje ciebie.

Nowe programy w Quadrille SPA 
zaprojektowane są na osiągnięcie jak 
najkorzystniejszego efektu w jak najkrót-
szym czasie oraz wypracowania trwałych 
rezultatów. Technologia oraz osiągnięcia 
współczesnej nauki są tu wykorzystywane 

NOWA ODSŁONA  
QUADRILLE SPA





gulamin”, w którym dzieli portrety na typy 
– A, B, C, D i E. Jedynym, który nie podlega 
cenie, jest typ C, który artysta wyjątko-
wo zalicza do Czystej Formy. Produkcja 
portretów w pewnym momencie staje się 
dla niego głównym źródłem utrzymania. 
Każdy przedstawiciel inteligencji uważa za 
coś w dobrym tonie, aby będąc w Tatrach, 
odwiedzić „zakopiańskiego Cygana”. Często 
portretuje swoich przyjaciół, którzy urzą-
dzają dla niego przyjęcia, nazywane przez 
artystę orgiami. Za te prace nie pobiera 
opłat. Większość swoich dzieł skrzętnie 
podpisuje ilościami używek zażytymi przed 
tworzeniem. Podchodzi do tego nad wyraz 
uczciwie, bo oprócz narkotyków odnotowu-
je herbatę, kawę, papierosy i „pyfko”.

WITK ACY W SIERMIĘŻNYM PRL-U

Jest rok 1965. W Polsce Ludowej panuje sztuka 
użytkowa. Ale nie taka, jaką z cynizmem 
uprawiał twórca Czystej Formy. Owszem, 
w minionym ustroju dostrzeżono już wartość 
artystyczną witkacowskiego dramatu, ale 
jego twórczość plastyczną nadal spowi-
jają mroki. W tych realiach Witkacy trafia 
do Słupska. Inicjatorem zakupu obrazów 
Witkacego był Janusz Przewoźny, ówczesny 
dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego. 
Ten wybitny historyk sztuki nie ugiął się pod 
naporem polityki kulturalnej PRL, która takich 
wywrotowców jak Witkacy nakazywała omi-
jać szerokim łukiem, i 110 dzieł, odrzuconych 
wcześniej przez muzea w Warszawie i Gdań-
sku, stało się własnością słupskiej instytucji. 
Ich poprzednim właścicielem był mieszkający 
w Lęborku Michał Białynicki-Byrula, syn jed-
nego z najbliższych zakopiańskich przyjaciół 
artysty, lekarza, Teodora Białynickiego-Byru-
li. Tego samego, pod którego okiem Witkacy 
eksperymentował z peyotlem.

WITK ACY FOREVER

Po pierwotnym zakupie muzeum wzboga-
ciło się o kolejne prace artysty, wykupując 
je od innych zakopiańskich przyjaciół. 
Dzisiejsza kolekcja liczy 253 dzieła. Wśród 
nich są głównie portrety z lat 1925-39, ale 
też pejzaże i kompozycje. To największa 
kolekcja dzieł Witkacego na świecie. Udo-
stępnianych jest średnio 120 z nich – eks-
pozycja przechodzi stałe przetasowania. 
Muzeum działa prężnie nad popularyzacją 
twórczości Witkacego. Odbywają się tam 
m.in. lekcje dla dzieci. Miasto korzysta ze 
splendoru, jaki przydał mu zakopiański 
ekscentryk i wychwala go na plakatach, 
muralach, tabliczkach, a także koszulkach 
i torbach z nadrukami. I dobrze, bo im 
więcej dowie się, co skrywa Słupsk, tym 
lepiej. Po to, by okazało się, że Witkacy ten 
jeden raz nie miał racji, mówiąc:

Z ZAKOPANEGO 
DO SŁUPSKA

Po co odwiedzać Słupsk? Nie 
leży przecież nad samym 
morzem, jak pobliska 
Ustka. Ale zboczyć z trasy 

trzeba dla tutejszej gwiazdy, skandalisty 
i prowokatora. Jest nim Witkacy, wielki 
nieobecny tego miasta.

BON VIVANT Z Z AKOPANEGO

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 
w 1885 roku Warszawie jako syn Stanisława 
Witkiewicza, malarza, pisarza i architek-
ta, twórcy stylu zakopiańskiego. Staś nie 
uczęszcza do szkoły, pobiera nauki w domu, 
co na pewno ma wpływ na jego później-
szy, nieprzeciętny rozwój indywidualizmu. 
Ojciec nie chce, by syn poszedł w jego 
ślady. Pomimo zakazów Stanisław Ignacy, 
pseudonim Witkacy, idzie na malarstwo na 

Choć sam Witkacy w Słupsku nigdy nie był, to największa 
kolekcja jego dzieł znajduje się właśnie w tamtejszym Zamku 
Książąt Pomorskich. Wracając z pomorskich wojaży warto 
tam zajrzeć, by dowiedzieć się, że sztuka nie zna granic.

SYLWIA GUTOWSK A

MAT. PR A SOWE
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krakowską ASP. Wiele podróżuje, między 
innymi do Paryża i Wiednia, gdzie poznaje 
współczesną sztukę awangardową. Przenosi 
ją na rodzimy grunt, do Zakopanego, gdzie 
po I wojnie światowej wraz z wybitnymi ar-
tystami dwudziestolecia międzywojennego 
współtworzy ruch formistów. Od tworzenia 
bardziej pociąga go teoretyczne podejście. 
Ustanawia Teorię Czystej Formy – sztuki, 
która powoduje przeżycie metafizyczne. 
Jest krytykiem i filozofem kultury. Jego wizje 
przepełnia katastrofizm.

W 1925 roku Witkacy postanawia zerwać 
ze sztuką i zakłada „Firmę Portretową 
S.I. Witkiewicz”. To cyniczne zagranie ma 
być sposobem na mieszczański snobizm, 
objawiający się w zamawianych na potęgę 
portretach. Aby nie było wątpliwości, jaka 
cena przysługuje za „usługę”, tworzy „Re-
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bo wtedy, na szczęście, żadnych  
strzech nie będzie.
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy,
i tylko świństwo równomiernie  
rozpełźnie się wszędzie.*
*Witkacy. Wiersze i rysunki, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1977. 
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FROM ZAKOPANE TO SŁUPSK
Although Witkacy never went to Słupsk, 
the biggest collection of his works is housed 
there, in the Castle of the Pomeranian 
Dukes. Coming back from a trip across 
Pomerania, visit the exhibition to see that 
the art has no boundaries.

Why is Słupsk worth visiting? It isn’t located 
by the sea, as opposed to Ustka nearby. 
Yet, its star, a troublemaker and provoker, is 
definitely worth your while. It’s Witkacy – the 
great absent of the city.

A BON VIVANT FROM Z AKOPANE

Stanisław Ignacy Witkiewicz was born in 
1885 in Warsaw. He was a son of Stanisław 
Witkiewicz, a painter, writer and architect 
who created the Zakopane Style. Staś didn’t 
go to school, he was homeschooled, which 
definitely influenced the outstanding devel-
opment of his individualism. His father didn’t 
want Staś to follow in his footsteps – still, 
despite his objections, Stanisław Ignacy, aka 
Witkacy, goes to Academy of Fine Arts in 
Cracow to study painting. He travels a lot; for 
example, he goes to Paris and Vienna, where 
he comes across the contemporary avant-
garde art. He brings it to his motherland, 
to Zakopane, where, after the First World 
War, together with outstanding artists of the 
interwar period, he creates the movement 
of ‘formist’ artists. He is more interested in 
theory than in creating. He develops the The-
ory of Pure Form – a kind of art that evokes 
metaphysical experience. He is a critic and 
a philosopher of literature. In his visions, 
a theory of catastrophism prevails.

In 1925, Witkacy decides to break with 
art and sets up a portrait company ‘Firma 
Portretowa S. I. Witkiewicz’. This cynical 
move is a response to the snobbery of the 
middle-class, manifesting itself in huge 
amounts of portraits ordered. To make the 
price of the ‘service’ clear, he draws up 
‘Regulations’ in which he divides portraits 
into five types – A, B, C, D and E. The only 
one that isn’t subject to price arrange-
ments is the C type which he categorises 
as ‘Pure Form’. At some point, the produc-
tion of portraits becomes his main source 
of income. All members of the intelligent-
sia find it proper to visit ‘the Gypsy from 
Zakopane’ when they’re in the Tatras. Wit-

kacy often paints portraits of his friends, 
who throw parties (that he calls orgies) for 
him. He doesn’t charge for these works. 
The artist signs his works with the amount 
of stimulants taken before working. He is 
honest to a fault, as apart from drugs, he 
also includes tea, coffee, cigarettes and 
‘pyfko’ (beer).

WITK ACY IN THE ROUGH TIMES OF PRL 
(POLISH PEOPLE’S REPUBLIC )

It’s 1965. In Poland, it’s the period of applied 
arts. However, not the one dealt with cyni-
cally by the creator of Pure Form. Indeed, the 
artistic value of Witkacy’s dramas had been 
noticed by then, but people were still in the 
dark as regards his painting. Under such 
circumstances, Słupsk acquires his works. 
Janusz Przewoźny, who was a director of the 
Museum of the Middle Pomerania in Słupsk 
then, initiated the purchase. This prominent 
art historian didn’t yield to the pressure of the 
cultural policy of PRL which demanded that 
such subversives as Witkacy be avoided, and 
the museum in Słupsk acquired 110 works, 
which had been rejected by museums in 
Warsaw and Gdańsk. Their former owner 
was Michał Białynicki-Byrula from Lębork, 
a son of one of Witkacy’s closest friends 
from Zakopane – Teodor Białynicki-Byrula, 
a doctor, under whose supervision Witkacy 
experimented with peyotl.

WITK ACY FOREVER

After the first purchase, the museum bought 
other works by Witkacy from other friends of 
the artist. Now, the collection comprises 253 
exhibits, including portraits from 1925–39, 
landscape paintings and compositions. It’s 
the biggest collection of Witkacy’s works in 
the world. Approximately, 120 of them are 
made public – the exhibition is constantly 
changed. The museum strives to promote 
Witkacy’s works, e.g. by organising lessons 
for children. The city benefits from the glory 
it owes to the eccentric artist and praises 
him on posters, murals, tables, T-shirts and 
printed bags. That’s great because the more 
people get to know the treasure of Słupsk, 
the better. To prove that Witkacy wasn’t right 
this time, when he said:

None of my stuff will finish in some thatched hut,
Because luckily by then the peasant  
will be history.
The earth will be cleansed of all fun  
and joy, too,
Leaving only a bunch of evenly  
apportioned shit*
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Insatiability, 
translated by Louis Iribarne, Northwestern 
University Press, 1996. 

KOLEKC JĘ PR AC WITK ACEGO MOŻNA JESZCZE OGL ĄDAĆ W Z AMKU 
KSIĄ Ż ĄT POMORSKICH W SŁUPSKU. NIEBAWEM ROZPOCZNĄ SIĘ 
PR ACE Z WIĄ Z ANE Z REWITALIZ AC JĄ NOW YCH WNĘTRZ.
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Każdy ma swoją historię, bagaż doświadczeń, który składa się na to, 
kim jest teraz. Jakie zatem opowieści stoją za smakami i potrawami? 
Postanowiliśmy zapytać o to Martę i Mariusza Pieterwasów, właścicieli 
gdyńskiej restauracji Krew i Woda. Czy udało nam się odkryć źródła 
i ewolucję ich kulinarnych doświadczeń?
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MOMENT ODKRYCIA, ŻE JEDZENIE 
MOŻE BYĆ PRZ YJEMNOŚCIĄ

Anthony Bourdain wspominał, że 
w dzieciństwie brał razem z rodzicami 
udział w rejsie wycieczkowym, podczas 
którego podano mu zupę. Ta zupa była dla 
niego odkryciem, które zaważyło na jego 
życiu – nagle zdał sobie sprawę, że coś 
mu smakuje.
Mariusz: Pierwsze smaki, które pa-
miętam, to żur i pierogi mojej matki, 
podawane na Wigilię. Czekało się na 
nie zawsze cały rok. Zdałem sobie 
sprawę, że to jest to, jak kiedyś z ojcem 
wymyśliliśmy, żeby mama przygotowała 
nam to w ciągu roku. Nie smakowało. 
Zabrakło atmosfery. Trzeba na to czekać, 
trzeba być w odpowiednim miejscu 
i odpowiednim czasie. Dowiedziałem się 
wtedy, że najważniejsza jest atmosfera. 
Nie zawsze wszystko będzie tak samo 
smakowało w innym miejscu i w innym 
czasie. Ten żur mojej mamy jest nie do 
podrobienia. Robi się go na wywarze 
po gotowaniu kiszonej kapusty i wodzie 
po gotowaniu grzybów. Dodaje się zioła, 
przyprawy korzenne. Powstaje smak 
między kwasowością a słodyczą – bo 
na koniec dodaje się nieco śmietany. Do 
tego robione są domowe łazanki. Podaje 
się go z grzybami i fasolą jaś. Bardzo 
dużo się w nim dzieje. To chyba sprawiło, 
że w gotowaniu poszukuję intensywnych 
smaków. Lubię mocne skoki w górę 
i w dół. Nie lubię stonowanych, wyzero-
wanych smaków.
Marta: Nie mogę znaleźć w świadomo-
ści takiego punktu, kiedy zdałam sobie 
sprawę, że istnieje smak. Smaki, które 
pamiętam od najwcześniejszych lat, to 
rurki z kremem, które tata mi kupował, 
kiedy wracałam z zajęć baletowych. Do 
tego pączki, które mama kupowała mi 
we Wrzeszczu, niedaleko dworca, kiedy 
jeździłyśmy tam lata temu na zakupy. 
Ale momentem, w którym zdałam sobie 
sprawę, że jedzenie jest czymś więcej, niż 
tylko karmą, była chwila, kiedy w wieku 
dwudziestu kilku lat okazało się, że jestem 
tym, co jem. Miałam poważne problemy 
zdrowotne i okazało się, że to, co jem, ma 
kolosalne znaczenie dla życia i zdrowia.

SMAKI WAK AC JI DZIECIŃST WA

Wakacje w dzieciństwie kojarzą się 
z nieskrępowaną wolnością. Nie trzeba się 
martwić szkołą i lekcjami. Pałaszuje się 
owoce z sadu i warzywa prosto z ogródka, 
ale próbuje się też innych smaków niż na 

co dzień: nad morzem są ryby, w górach 
owcze mleko i oscypki, a przecież nawet 
babcia gotuje nieco inaczej, niż mama.
Mariusz: Jak wspomniałem, jeździłem 
z rodzicami na wieś. Pamiętam makaron 
domowy do rosołu, który moja mama 
z babcią tam robiły. Rozkładało się go 
wszędzie na gazetach żeby wysechł, bo 
jak się zjeżdżała rodzina to potrzeba 
było ogromnych ilości. Druga rzecz to 
ziemniaki z ogniska. Jak o tym myślę to od 
razu jestem na wakacjach. Widzę wiśnie, 
czereśnie, agrest, widzę jak rośnie dzikie 
wino i biegam po snopkach.
Marta: Ja też jeździłam na wieś do 
dziadków. Pamiętam czas żniw, kiedy 
albo pomagaliśmy w polu, albo biega-
liśmy po łąkach i sadach. Pamiętam 
te śliwki i papierówki prosto z drzewa, 
czereśnie, jeżyny... Najcenniejszą zdoby-
czą były warzywa. Trzeba było zakraść 
się do szklarni babci i na miejscu, albo 
szybko wybiegając, zjeść ogórki, pomi-
dory, marchewki prosto z ziemi, ledwie 
opłukane. Były słodkie, jedyne w swoim 
rodzaju. Mój dziadek miał też ule. Kiedy 
wyjmował te wielkie plastry zostawiał 
nam trochę. Wyjadaliśmy łyżeczką aż 
nam ciekło po brodach.

SMAK, KTÓRY KOJARZ Y SIĘ Z BYCIEM 
POZ A KR A JEM

Podróże kształcą. Zwłaszcza kucharzy. 
Nigdzie nie da się tak poznać innych 
zwyczajów kulinarnych, technik i produk-
tów jak tam, gdzie się ich używa. Z podróży, 
choćby była to nudna podróż służbowa, 
przywozi się doświadczenia smakowe, któ-
rych potem szuka się w swoim otoczeniu.
Mariusz: Na początku trafiłem do 
Hiszpanii. Tam była paella i owoce morza. 
Nawet potem, kiedy był kanał La Manche, 
kuchnia francuska czy włoska, gdzie 
miałem praktyki – wszystko to było 
zdominowane przez tę kuchnię hiszpań-
ską, może trochę połączoną z francuską. 
Pierwszą rzeczą, jaką zjadłem w Hiszpa-
nii, była bocadilla con calmari, czyli ba-
gietka z kalmarami w tempurze z prażo-
ną cebulą. Niby prosta sprawa, a genialne 
połączenie. Soczyste, intensywne. Takich 

rzeczy później szukałem. W Niemczech 
poznałem Hindusa, który nauczył mnie 
wszystkiego o kuchni indyjskiej. Te aro-
maty... Z kolei w Walii prowadziłem dwie 
restauracje. Przyjeżdżali tam do mojego 
szefa ludzie z Tajlandii. Po pracy potem 
w międzynarodowej grupie w naszym 
mieszkaniu gotowaliśmy. I gotowaliśmy 
wszystko. Jeden chłopak z Tajlandii 
pokazał mi jak oni jedzą, co jedzą i jak 
się wykorzystuje na maksa produkt. 
Pamiętam, że kiedyś zrobiliśmy po 
naszemu kurczaki. Chłopak z Tajlandii 
wziął te wszystkie obrane korpusy, olej 
po frytkach, przekroił w poprzek główkę 
czosnku, nasmarował tym wszystkim te 
korpusy, a potem wrzucił razem z tym 
czosnkiem do frytkownicy. Smażył ten 
czosnek długo, polał sosem ostrygowym, 
posypał chilli i kolendrą. Jedliśmy. To 
były świetne smaki. Z kolei praktyki 
miałem z Chińczykami. Nauczyłem się 
od nich bardzo dużo. Pierwszy raz się 
poparzyłem, pierwszy raz uciąłem sobie 
tasakiem kciuk, ale mam go – dzięki 
chińskiej medycynie. Stąd chyba ten mój 
pociąg na wschód. 
Marta: Najciekawszy smak, jaki pa-
miętam ze Stanów, był włoski. Razem 
z koleżankami mieszkałyśmy u pew-
nego starego Włocha. Uczył nas robić 
pesto na super produktach. Miał bazylię 
z ogrodu, pinię przysyłali mu z domu 
rodzinnego z Włoch, miał też najlepszą 
oliwę... Każde pesto porównuję do tam-
tego ze wschodniego wybrzeża Stanów. 
Nie ma takiego dobrego.

SMAK WESEL A

Wesele to biesiada. Jakkolwiek by nie było 
zorganizowane – posiłek musi być i basta. 
A na stołach...
Marta: Sami organizowaliśmy sobie 
ślub i wesele. Mariusz wędził ryby, robił 
kiełbasy.
Mariusz: Robiłem to z tym panem, 
u którego wynajęliśmy pokoje dla gości. 
I tak się relaksowałem kilka dni przed 
weselem. Siedziałem i sobie wędziłem. 
Zrobiłem roladę po indyjsku. Wziąłem 
boczek wieprzowy, który najpierw zaso-
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liłem, zamarynowałem w dużej ilości 
świeżych ziół – w tymianku, rozmarynie, 
czosnku. Rozciąłem go, rozklepałem, 
więc z zewnątrz ta rolada była polska. Ale 
wewnątrz była indyjska, bo farsz zrobiłem 
z mięsa wieprzowego z nadmiarem tłusz-
czu z boczku. Zmieliliśmy to i dodaliśmy 
dużo indyjskich przypraw. Do tego farszu 
dodaliśmy też skwarki. I zapiekliśmy. Do 
tego proste dipy i polskie sosy. Robiłem też 
śledzie w chilli i miodzie i z kolendrą.

SMAK PIERWSZE J RESTAUR AC JI

Poznali się, kiedy Marta pracowała 
w agencji poszukującej pracowników do 
zagranicznych restauracji, a Mariusz... po-
szukiwał pracy. Przez trzy lata rozmawiali 
ze sobą jedynie przez telefon, aż w końcu 
poznali się osobiście i związali. Najpierw 
ruszyli w świat po kolejne doświadczenia, 
a potem wrócili do kraju. Po kilku latach 
pracy w innych restauracjach, Mariusz 
postanowił założyć własną.

Mariusz: Pomyśleliśmy, że otworzymy sobie 
małe bistro na osiedlu, dwie minuty od domu. 
Pamiętam pierwsze momenty funkcjono-
wania lokalu w Wiczlinie. Dla mnie to przede 
wszystkim zupa tajska. Nie było tam gazu 

– mieliśmy gaz z butli. Pamiętam, jak już było 
po remoncie. Przyjechał kolega i zaczęliśmy 
robić próby. Kupiłem taką czterdziestoletnią 
używaną angielską kuchenkę. Żarła mnó-
stwo gazu, ale mi się podobała. Odmalowa-
liśmy ją, odnowiliśmy. Była stylowa. Na tej 
kuchence mieliśmy cztery palniki i robiliśmy 
tam wszystko. Nie miałem gdzie postawić 
dużego garnka, więc kupiłem za jakieś 200 
złotych palnik turystyczny i podłączyłem go 
pod butlę. Na to poszedł stulitrowy garnek. 
Pierwszą rzeczą, jaką w nim robiłem, była 
zupa tajska. Gotowaliśmy tam 50 do 100 
litrów rosołu drobiowego dziennie, bo na 
jego bazie robiliśmy zupy. Tajska była z kre-
wetkami albo z kurczakiem. Wtedy wszyscy 
mówili, że jak ta zupa wyjdzie, to będzie hit. 
I był hit. Tajska i mule to były rzeczy, których 
nikt się nie spodziewał na osiedlu. Zadzia-
łało. Zawsze będą kojarzyły mi się z tamtą 
restauracją. I pierogi z krewetkami! Mam 
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przyjaciela, księdza, którego poznaliśmy 
tam, na Wiczlinie. Poświęcił nam lokal. I jak 
poświęcił, to się zaczęło.
Marta: Powiedział, że nauczyliśmy go jeść, 
że nie wiedział, że jedzenie może sprawiać 
przyjemność.
Mariusz: Chodził kiedyś po kolędzie. Ja nie 
zdążyłem do domu na czas. Żona powiedzia-
ła, że już poszedł, ale wpadnie, jak skończy. 
I przyszedł gdzieś koło 22. Siedzieliśmy 
godzinę u nas, potem pojechaliśmy do 
restauracji, gdzie po prostu gadaliśmy. Dziś 
się przyjaźnimy. Zjadł wtedy tajską. Robiłem 
też pierogi bezglutenowe z krewetkami. 
W środku była masa krewetkowa. Inspiracją 
były pierogi ruskie. Tajska, pierogi z krewet-
kami i brûlée migdałowe to są smaki, które 
kojarzą mi się z tamtą restauracją.

KOT Y

Każde wspomnienie może mieć swój 
smak. A że Pieterwasowie kotów mają 
sześć...
Mariusz: Ten smak to kawa z mlekiem, a kot 
to Aprila. Znalazłem ją malutką, wielkości 
telefonu. Wisiała w siatce jednorazówce na 

płocie, a ja wracałem akurat od mechanika. 
Spojrzałem – co tam się tak rusza? To było 
Prima Aprilis. Mieliśmy już wtedy trzy koty. 
Zadzwoniłem do Marty: „Wiesz co, mamy 
czwartego kota”. Marta myślała, że to prima-
aprilisowy żart. Przyszła do domu, a tu takie 
małe stworzonko biega. Dostała na imię 
April. Potem została Aprilą, jak się okazało, 
że to kotka. Jest wszystkożerna: kawa z mle-
kiem, szparagi, surówka z białej kapusty 
z majonezem, chrupki ryżowe, whisky z colą 
Cokolwiek jesz, ona je z tobą. Przyszedłem 
kiedyś z pracy, zrobiłem sobie drinka, whisky 
z colą. Odpaliłem telewizor i przysnąłem. 
Zamoczyła łapę, liznęła, przytuliła się i spała.
Marta: Aprila uwielbia też sery. Ale muszą 
to być dobre sery, byle czego nie zje.
Mariusz: I mruczy. Nieustannie.

OT WARCIE RESTAUR AC JI KREW I WODA

Małe bistro w Wiczlinie odniosło sukces, 
ale trzeba było zrobić kolejny krok. Ponad 
rok temu Pieterwasowie z hukiem otworzyli 
restaurację Krew i Woda w sercu Gdyni.
Mariusz: Pamiętam smaki, które były na 
otwarciu. Zrobiliśmy skrócone menu. Zno-
wu była tajska, nie moglibyśmy otworzyć 
bez niej restauracji. Było indyjskie curry, 
mule i homar. Był bufet, ale w pewnym 
momencie podaliśmy skrócone menu, 
żeby pokazać gościom te smaki, które tu 
będą. Część gości nas znała, niektórzy 
moi goście chodzą do mnie od ośmiu, 
dziewięciu lat, ale część była nowa. Na za-
wsze pozostanie tajska, wątróbki i owoce 
morza z kopytkami. Wszyscy już wiedzieli, 
o co tutaj chodzi. Kilka osób zamówiło 
też homary. Baliśmy się, że ludzie się ich 
przestraszą. Teraz sprzedajemy duże 
ilości. Goście się przekonali, bo jeśli robisz 
coś z sercem, to zawsze ci się zwróci. 

   ENGLISH

TALES FROM KREW I WODA
Everyone has their story – experiences 
which make us who we are. What stories 
are behind tastes and dishes? We decided 
to ask Marta and Mariusz Pieterwas, the 
owners of the restaurant Krew i Woda in 
Gdynia. Did we discover the sources and 
evolution of their culinary experiences?

THE MOMENT THEY REALISED THAT 
EATING MAY BE A PLEASURE

Anthony Bourdain said that once, when 
he was a child, during a cruise on which 
he went with his parents, he tasted 
a soup, which had a powerful impact 
on his life – suddenly, he realised that 
something tastes good.
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Mariusz: The first tastes I remember are 
the ones of sour rye soup and dumplings, 
which my mother made and served on 
Christmas eve. I waited for them the whole 
year. Once, me and my dad asked my 
mum to prepare them on an ordinary day. 
We didn’t like them. The atmosphere was 
missing. You must wait for it, it must be in 
the right place at the right time. I learnt 
that what really matters is the atmosphere. 
The same dishes may taste different in an-
other place at another time. My mum’s sour 
rye soup is one of a kind. To make it, you 
use sour cabbage stock and water in which 
mushrooms were boiled. Then, you add 
herbs, spices. The taste you get is between 
sour and sweet – because at the end, you 
add a little cream. And to that – home-
made lazanki (noodles). It is served with 
mushrooms and jack beans. There’s a lot 
going on there. I guess that’s why I look for 
strong tastes – distinctive highs or lows. 
I dislike rounded and flat ones.
Marta: I don’t remember a particular 
moment when I realised that there is some-
thing like a taste. Tastes I remember from 
my childhood are cream rolls, which my 
dad used to buy me on the way home from 
ballet classes. And doughnuts, which my 
mum used to buy me in Wrzeszcz, near the 
railway station, when we were shopping 
there. But I realised that food is something 
more than just nourishment at the age of 
twenty or so, when I found out that I am 
what I eat. I had serious health problems, 
and it turned out that what I ate had an 
enormous influence on my life and health.

TASTES OF CHILDHOOD HOLIDAYS

Childhood holidays are the time of total 
freedom. You don’t have to worry about 
school or homework. You eat fruit from the 
orchard and vegetables from the garden, 
but you also try different tastes than on 
a daily basis: at the seaside, there are 
fish; in the mountains – sheep milk and 
oscypek cheese; even grandma cooks in 
a bit different way than mum.
Mariusz: I used to go to the countryside with 
my parents. I remember the home-made 
pasta for broth which my mum and my 
grandmother made. We put it everywhere on 
papers to dry because when the family came, 
we needed a huge amount of it. The next thing, 
bonfire potatoes. When I’m thinking about 
it, I’m on holidays at once. I can see cherries, 
sweet cherries, gooseberry, woodbine grow-
ing; I’m running among the sheaves.
Marta: I used to go to my grandparents to the 
countryside too. I remember the harvesting, 
when we helped in the field or ran in the 
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meadows or orchards. I remember eating 
plums and transparent apples straight from 
trees, sweet cherries, blackberries. Vegeta-
bles were the most precious loot. You had to 
sneak up to grandmother’s greenhouse and 
eat cucumbers, tomatoes, carrots straight 
from the ground, barely washed, on the spot 
or while running away quickly. They were 
sweet, one of a kind. My grandfather also had 
beehives. When he took these huge honey-
combs out, he gave us a little piece. We ate 
with a spoon, honey pouring down our chins.

A TASTE THAT REMINDS YOU  
OF BEING ABROAD

Travel broadens the mind. The mind of 
a cook in particular. The best place to get 
to know culinary habits, techniques and 

products is the place where they’re used. 
From journeys, even boring business trips, 
you bring taste experiences that you look 
for around you afterwards.
Mariusz: First, I landed up in Spain. 
There was paella and seafood there. 
Even afterwards, in the English Chan-
nel, France or Italy, where I was trained 

– everything was dominated by Spanish 
cuisine, maybe a little combined with 
French cuisine. The first thing I ate in 
Spain was bocadilla con calamari, that is 
a baguette filled with tempura calamari 
and broiled onion. Sounds simple, but it’s 
a brilliant combination. Juicy, intensive. 
I looked for such things afterwards. In 
Germany, I met an Indian who taught me 
everything about Indian cuisine. These 
aromas… In Wales, I ran two restaurants. 
People from Thailand visited my boss. 
After work, in our apartment, we cooked 

in such an international company. And 
we cooked everything. A guy from Thai-
land showed me how they eat, what they 
eat and how a product can be used to 
the maximum. I remember that once, we 
made chickens in our way. The guy from 
Thailand took all the chicken bodies we’d 
left, the leftover oil, he cut a garlic bulb 
in a half, covered the meat with it, and 
put it together with the garlic in the deep 
fryer. He fried the garlic for a long time, 
poured oyster sauce on it and spiced it 
with chilli and coriander. We ate. It was 
delicious. I had training with the Chinese. 
I learnt a lot from them. The first time 
I burned myself, the first time I cut my 
thumb off with a cleaver, but I have it – 
thanks to Chinese medicine. That’s why 
I’m so fascinated by the East, I guess. 
Marta: The most interesting taste I re-
member from the USA was an Italian one. 



I lived with my friends in an flat of an old 
Italian. He taught us to make pesto from 
great ingredients. He had basil grown in 
the garden, he got stone pine nuts from 
his family in Italy, he also had the best 
olive oil… I compare every pesto with 
that one from the US eastern coast. It is 
second to none.

THE TASTE OF A WEDDING PART Y

A wedding party is a feast. No matter what 
– a meal is a must. And on the tables…
Marta: We prepared our wedding and wed-
ding party ourselves. Mariusz smoked fish 
and made sausages.
Mariusz: I did it with the owner of the 
hotel where we rented rooms for our 
guests. That’s how I was chilling out 
a few days before the wedding. I was sit-
ting and smoking fish. I made an Indian 
roulade. I took pork bacon, salted it and 
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herbs – thyme, rosemary, garlic. I cut 
it open, flattened, so on the outside, the 
roulade was Polish. But it was Indian 
inside because the stuffing was from 
pork meat with bacon fat. We modified it 
and added a lot of Indian spices. We also 
added cracklings to the stuffing. And 
baked it. We served it with simple dips 
and Polish sauces. I also made herrings 
with chilli, honey and coriander.

THE TASTE OF THE FIRST RESTAUR ANT

They met when Marta was working in an 
agency recruiting workers for foreign 
restaurants, and Mariusz… was looking 
for a job. For three years, they talked 
only on the phone, when finally, they met 
in person and started to date. First, they 
set off in search for further experiences. 
After some time, they came back to 
Poland. After a few years of working in 
restaurants, Mariusz decided to set up 
his own business.
Mariusz: We decided to set up a small 
bistro in our district, two minutes from 
home. I remember the beginning of the 
bistro in Wiczlino. For me, it was a Thai 
soup in the first place. There was no gas 
there – we had a gas bottle. I remember 
the place after redecoration. A friend of 
mine came, and we began to try. I bought 
a second-hand forty-year-old English 
cooker. It consumed a lot of gas, but 
I liked it. We painted it and fixed it. It was 
stylish. There were four burners on the 
cooker, and we prepared all dishes there. 
There was no room for a large pot, so 
I bought a trail stove for about PLN 200 
and connected it to the bottle. I placed 
a 100-litre pot on it. The first dish I made 
in it was the Thai soup. We cooked there 
50–100 litres of poultry broth a day be-
cause we used it as a basis for soups. The 
Thai soup was with shrimps or chicken. 
Everybody said that if the soup was good, 
it’d be a hit. And it was a hit. The soup 
and bivalves were unexpected dishes 
in the district. It worked out fine. These 
dishes will always remind me of that 
restaurant. And dumplings with shrimps! 
I have a friend, a priest whom we met 
there, in Wiczlino. He blessed the place. 
And when he did it, it all began.
Marta: He said that we’d taught him to eat; 
that he hadn’t known that eating may be 
such a pleasure.
Mariusz: Once, he paid a Christmas call 
on us. I couldn’t make it on time. Marta 
said that he’d already left, but he would 
come back later. And he came about 10 
p.m. We spent an hour at our place, then, 
we went to the restaurant, where we just 
talked. Now we’re friends. He had a Thai 
soup that night. I also made gluten-free 

dumplings stuffed with shrimps. I was 
inspired by dumplings stuffed with 
potatoes. The Thai soup, dumplings 
stuffed with shrimps and almond brûlée 
are the tastes which remind me  
of that restaurant.

C ATS

Every memory may have its own taste. 
And because Pieterwas have six cats…
Mariusz: This taste is coffee with milk, 
and the cat is Aprila. I found it when it was 
little, the size of a phone. I was coming 
back from a mechanic and saw some-
thing moving in a bag hanging on a fence. 
It was on April Fool’s Day. We’d already 
had three cats then. I called Marta and 
said, ‘You know what? We have the fourth 
cat.’ Marta thought it was a joke. She 
came home and saw a little kitten running 
around. We named it April. We changed it 
into Aprila when it turned out it’s a she. It’s 
omnivorous: coffee with milk, asparagus, 
white cabbage salad with mayonnaise, 
rice chips, whisky with coke. Whatever 
you’re eating, it’s eating it with you. Once, 
I came home after work and made a drink 
for myself – whisky with coke. I turned on 
the TV and fell asleep. It put its paw in the 
glass, licked it, cuddled and fell asleep.
Marta: Aprila loves cheese as well. But it 
must be of a good kind, because it doesn’t 
eat cheapo food.
Mariusz: And it purrs. All the time.

SET TING UP KREW I WODA

The small bistro in Wiczlino was a suc-
cess, but it was time to take the next step. 
Over a year ago, Marta and Mariusz Piet-
erwas set up the restaurant Krew i Woda 
in the heart of Gdynia.
Mariusz: I remember the tastes on the 
opening of the restaurant. We prepared 
a short menu. There was the Thai soup 
again, we couldn’t open a restaurant 
without it. There was Indian curry, 
bivalves and lobsters. There was a buffet 
table, but at some point we provided the 
guests with the menu to show them the 
tastes we’d have there. Some guests had 
already known us – some guests have 
been visiting my restaurants for eight, 
nine years – but some were new. The 
Thai soup, livers and seafood with kopy-
tka (potato dumplings). Everybody knew 
what it was about. Some people ordered 
lobsters as well. We worried that people 
would be afraid of them. Now we sell 
a lot of lobsters. Our guests have come 
to like them – if you put your heart into 
something, it’ ll always pay off. 



niż Polska – skoro więc karmienie piersią w miejscu publicznym 
uważa się za skandal, tym łacniej umieszcza się w miejscach 
odosobnienia umierających. Roth gra tutaj kogoś w rodzaju anioła 
dobrej śmierci, ale nie bójcie się słowa „anioł”, to nie jest pierdoło-
wata komedia rodem z Krakowa, to kawał soczystej sztuki mięsa 
filmowego. Streszczenie działa tak odstraszająco, że zobaczy-
łem „Opiekuna” z półrocznym opóźnieniem – oto bowiem przez 
półtorej godziny aktor, którego nie lubię, pomaga w czynnościach 
toaletowych terminalnie chorym. Tak łatwo było tu popaść w emo-
cjonalny szantaż, tak blisko było do granicy pornografii śmierci, że 
genialny efekt końcowy należy docenić tym bardziej. A kiedy już 
wygodnie wymościmy się w perwersyjnej przyjemności kinomana, 
zachwyconego filmową robotą, Franco hałaśliwie dowala ostatnim 
akordem, odrzucającym, kontrowersyjnym, irytującym. Ale nikt 
nie powiedział, że ma być miło.

Moje odkrycie ostatnich miesięcy, lektura obowiązkowa. 

   ENGLISH

CHRONIC 
directed by Michel Franco

Slow cinema is a bit like abstract painting – if we juxtapose two 
abstract paintings, strikingly similar in form, one will click, the other 
won’t. It’s impossible to explain, but intuition suggests that it’s like 
that and that’s all – the square on the left is hypnotising, whereas the 
one on the right is just a daub. The new wave in the Mexican cinema 
took the lead with a growing number of directors enthusiastic about 
film minimalism, nearly making long reflective takes a national 
style. Even though I duly warn everybody of autistic works of Carlos 
Reygadas and recommend the films of Fernando Eimbcke without 
great enthusiasm, another sapling (I still call everyone who’s younger 
than me like that, although it’s only right that I’ll have stopped by the 
time I’m fifty) has appeared on the horizon. I regard his last work 
as an example of the cinema of absolute purity. Michel Franco, two 
years ago, won an award at the Cannes Film Festival with his film 
‘After Lucia’, depicting shocking and disinterested cruelty of a flock of 
teenagers to the New Girl in class. The film was also a study of unfin-
ished mourning – with death strongly present off screen as a sudden 
and acute absence. The award was presented by Tim Roth, en-
chanted with the film to such an extent that in his next film of Franco, 
‘Chronic’, to which he contributed also as a producer, he practically 
doesn’t leave the screen. And here the death is persistently present 
as a process of dying – shameful, uninviting, denied and hidden by 
the healthy society. The USA is a country of even more screwed up 
obscurants than Poland – if they regard breast-feeding in public as 
a scandal, the more eagerly they put dying people in isolation. Roth 
appears here as some kind of an angel of good death, but don’t be 
afraid of the word ‘angel’ – it’s not a corny comedy from Cracow, this 
film is a piece of art meat. A summary is so discouraging that I saw 
‘Chronic’ half a year later – for an hour and a half an actor, whom 
I dislike, assists chronically ill people in the bathroom. It was so easy 
to fall into emotional blackmail, so close to cross the border where 
death pornography begins, that the brilliant end result should be 
appreciated even more. And when we’re already comfortable in the 
perverse pleasure of a film fan enchanted with the film work, Franco 
punches us with the last accord, repulsive, controversial, irritating. 
Nobody said it would be nice.

It’s my discovery of the last months, a must-see. 

Ze slow cinema jest trochę jak z malarstwem abstrak-
cyjnym – postawmy obok siebie dwie abstrakcje 
łudząco podobne w formie i jedna zażre, a druga 
nie. Nie sposób tego wytłumaczyć, ale intuicja 

podpowiada, że tak właśnie jest i koniec – kwadrat z lewej ma moc 
hipnotyczną, a ten z prawej to zwykły bohomaz. Nowa fala w kinie 
meksykańskim wysforowała się przed rosnącą grupę twórców 
rozmiłowanych w filmowym minimalizmie, czyniąc z długich, 
kontemplacyjnych ujęć nieomal styl narodowy. O ile jednak przed 
autystycznymi utworami Carlosa Reygadasa wszystkich sumien-
nie ostrzegam, a do filmów Fernando Eimbckego zachęcam bez 
euforii, pojawił się na horyzoncie kolejny młodzian (wciąż nazy-
wam tak wszystkich ludzi młodszych od siebie, choć wypada, żeby 
przed pięćdziesiątką mi przeszło), którego ostatnie dzieło mam za 
przykład kina krynicznej czystości. Michel Franco, bo o nim mowa, 
przed dwoma laty został nagrodzony w Cannes za film „Pragnienie 
miłości”, pokazujący zdumiewające, bezinteresowne okrucieństwo 
nastoletniego stada wobec nieakceptowanej Nowej w klasie. Film 
był przy okazji studium nieprzepracowanej żałoby, śmierć była 
silnie obecna w przestrzeni pozakadrowej, jako nagłej i dotkliwej 
nieobecności. Nagrodę wręczał Tim Roth, oczarowany filmem do 
tego stopnia, że w kolejnym dziele Franco, „Opiekunie”, do którego 
się dołożył także jako producent, praktycznie nie schodzi z ekranu. 
I tu już śmierć jest uporczywie obecna jako proces umierania, 
wstydliwy, nieapetyczny, wypierany i chowany przez zdrowe spo-
łeczeństwo. USA to kraj jeszcze bardziej popieprzonych kołtunów 

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

OPIEKUN
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reż. Michel Franco
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MARGARET ALICE MURRAY  
„WIEDŹMI KULT W EUROPIE 
ZACHODNIEJ”  

W YDAWNICT WO SACRUM, K ATOWICE 2016 

Blisko sto lat czekała na polskie wydanie 
kultowa w kręgach tzw. neopogan 
książka o wiedźmach, napisana przez 
brytyjską antropolog i religioznawczynię 
Margaret Alice Murray.

Teza Murray jest prosta i atrakcyjna: eu-
ropejskie czarownice (o istnieniu których 
wiemy przede wszystkim za sprawą ich 
okrutnych prześladowań w wiekach XV-

-XVIII) to nie zwykłe kobieciny, zajmujące 
się zielarstwem i położnictwem, co padły 
ofiarą ciemnoty i histerii. To również nie 

– jak twierdziło wielu historyków chrze-
ścijan – podejrzane wyznawczynie kultu 
Szatana, uprawiające antychrześcijańską 
czarną magię. Czarownictwo (dla którego 
Murray stworzyła oddzielny termin „kult 
Dianiczny) to religijne wierzenia i rytuały, 
które zdaniem brytyjskiej badaczki były 
starożytną religią Europy. A religia ta 
czciła nie chrześcijańskiego Diabła, ale 
przedchrześcijańskiego Boga, którego kult 
związany był z płodnością.

W opinii Murray wcześniejsze religie 
nie mogły zniknąć wraz z konwersją na 

SABAT

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”.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA
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MARGARET ALICE MURRAY  
THE WITCH-CULT IN WESTERN 
EUROPE 
W YDAWNICT WO SACRUM, K ATOWICE 2016 

A book about witches, cult among the 
so-called neo-pagans, written by Margaret 
Alice Murray, a British anthropologist and 
religion expert, waited nearly one hundred 
years to be published in Poland.

Murray’s thesis is simple and attrac-
tive: European witches (about whose 
existence we know mostly owing to the 
cruel persecution they suffered in 15th–
18th centuries) weren’t ordinary women 
dealing with herbal medicine and obstet-
rics that fell victim to ignorance and hys-
teria. Neither were they – as a number of 
Christian historians claimed – suspicious 
followers of the Satanic cult practising 
anti-Christian black magic. Witchcraft 
(for which Murray coined a separate term 
‘the Dianic cult’) embraces religious be-
liefs and rituals, which, according to the 
British scholar, were the ancient religion 
of Europe. This religion didn’t worship the 
Satan, but a god of preChristian times, 
related to a fertility cult.

According to Murray, former religions 
couldn’t disappear with the conversion of 
European rulers to Christianity. Certainly, 
people continued to perform the ancient 
rituals and follow the beliefs of their 
ancestors, converting to Christianity 
only on the surface. With time, however, 
Christianity was getting stronger and 
stronger, and in the 15th century, the 
Church felt strong enough to declare 
war on the last pagan survivors with the 
publication of Summis desiderantes af-
fectibus – a papal bull condemning witch-
craft and heresy issued by Pope Innocent 
VIII. Inquisition evidence regarding the 
persecution of the so-called witches that 
has remained enables understanding of 
the witchcraft – the Dianic cult. 

I find the book fascinating because it 
describes ceremonies of witches’ initia-
tion, their vows and assemblies (not only 
sabbaths, but also esbats), rituals (homage, 
dances, feasts, sacraments, charms and 
spells) and organisation (so-called Covens). 
And if that’s not enough, there is also an 
appendix with instructions to make a flying 
ointment from i.a. parsley, aconite, bella-
donna, soot, bat’s blood and child’s fat.

I haven’t tried – only because I don’t  
like flying. 

BEZ TAJEMNIC
chrześcijaństwo europejskich władców. 
Ich poddani z pewnością dalej odpra-
wiali odwieczne rytuały i podtrzymywali 
wierzenia przodków, przyjmując jedynie 
wierzchnie, naskórkowe formy chrze-
ścijaństwa. Z wiekami jednak chrześci-
jaństwo umacniało się coraz bardziej, 
aż w wieku XV Kościół poczuł się na 
tyle mocny, że wraz z opublikowaniem 
bulli papieża Inocentego VIII „Summis 
desiderantes affectibus” (potępiającej 
czary i herezje), wydał otwartą wojnę 
ostatnim niedobitkom pogaństwa. Zaś 
inkwizycyjne świadectwa, jakie pozostały 
po prześladowaniach tzw. czarownic, po-
magają dziś zrozumieć, na czym polegał 
ów wiedźmi, Dianiczny kult. 

Książka Murray wydaje mi się fascynu-
jąca, bo cytując obficie źródła historyczne, 
szczegółowo opisuje ceremonie inicjacyjne 
czarownic, ich śluby, zgromadzenia (nie 
tylko sabaty, ale i esbaty), rytuały (hołdy, 
tańce, uczty, sakramenty, zaklęcia) oraz 
organizację (tzw. koweny). A jakby komuś 
było mało, jest też dodatek, w którym 
można przeczytać, jak m.in. z pietruszki, 
tojadu, belladonny, sadzy, krwi nietoperza 
i dziecięcego sadła zrobić maść do latania.

Nie próbowałem, ale tylko dlatego, że 
nie lubię latać. 
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MAŁY KSIĄŻĘ 
Gdyby samochody posiadały układ krwionośny, w żyłach Porsche 
płynęłaby błękitna krew. Bowiem sposób, w jaki łączą luksus i osiągi, 
czyni z nich prawdziwą arystokrację. Tymczasem niemiecka dynastia 
powiększyła się o kolejnego członka. Nazwa Macan została zapożyczona 
z języka indonezyjskiego i oznacza tygrysa. Jak groźnego dla konkurencji?

ANNA NA Z AROWICZ

ENGLISH 
TEX T

STARTS AT 
PAGE 54
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P
owiedzieć, że nie lubi się tych samochodów, jest rów-
noznaczne ze stwierdzeniem, że nie lubi się czekolady. 
Każdy choć przez chwilę chciałby poprowadzić Porsche 
i model nie ma tu żadnego znaczenia. W końcu wszystkie 
mają diabła pod skórą, chociaż trafniej jest napisać, że 

pod karoserią. Kilka lat temu w rodzinie Porsche zapadły jednak 
poważne decyzje i w produkcji tych samochodów, oprócz dobrej 
zabawy, postanowiono również uwzględnić aspekty rodzinne. 
Cayenne został przyjęty przez rynek tak ciepło, że w 2013 roku 

powołano do życia jego znacznie mniejsze-
go brata, który otrzymał imię Macan. Dziś 
to jeden z najlepiej sprzedających się modeli 
Porsche. Gdzie tkwi jego tajemnica?

Jednym z elementów sukcesu z pewnością 
jest kolor lakieru. A konkretnie Sapphire 
Blue Metallic, w którym wystąpił testowany 
egzemplarz. Kto choć raz zobaczy Macana 
w tej odsłonie, ten przepadł na wieki. „Bardzo Z
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wysoką kulturą od momentu uruchomienia poczynając a na dotarciu 
do celu kończąc. Jeżeli można sobie wyobrazić relaks za kierownicą 
samochodu, to właśnie on jest do tego najlepszym kandydatem. 
Niech jednak nikogo nie zmylą te nienaganne maniery. Samochód 
pokazuje swoje rogi po ustawieniu automatycznej skrzyni biegów 
w trybie Sport. A wtedy żarty na bok, a obie ręce na kierownicy. Czy 
coś jest w stanie go wtedy zatrzymać? Tylko i wyłącznie doskonałe 
hamulce, dzięki którym samochód wręcz zastyga w miejscu. Bo za 
pomocą jednego przycisku zawieszenie nieco się podnosi i żadna 
przeszkoda niestraszna. Podróżowanie jest wtedy możliwe nawet po 
Księżycu. Czytelna nawigacja zaplanuje dla nas całą trasę, a za-
skakująco duży bagażnik w tym samochodzie pomieści wszystko, 
czego dusza zapragnie. Ale na tym lista zalet się nie kończy, bo układ 
kierowniczy również zasługuje na oklaski. Można odnieść wrażenie, 
że wystarczy jedynie pomyśleć o skręceniu kierownicy aby to się 
zadziało. Czy Macan posiada jakieś wady? Szczerze przyznam, że 
ich odkrywanie przypomina przysłowiowe szukanie igły w stogu 
siana – trzeba się mocno natrudzić, a sukces i tak nie jest gwaranto-
wany. Cena? Jest kolejną z zalet. Startuje od 224 600 zł, zatem kluczyk 
od Porsche jeszcze nigdy nie był tak bardzo w zasięgu ręki. Po całym 
dniu spędzonym w jego towarzystwie serce krzyczy, że chcesz go 
mieć, a rozum nie potrafi znaleźć kontrargumentów. Nieważne czy 
jesteś mamą dwójki dzieci czy samotnym wilkiem, ten samochód to 
doskonałe środowisko naturalne dla każdego kierowcy.

W ciągu całego roku jest kilka okazji przy których składa się 
bliskim życzenia. Zawsze są przepełnione zdrowiem i sukcesami. 
W moim przypadku coraz częściej jest w nich miejsce również dla 
Porsche. Bo jak przyznawał sam Ferry Porsche: „Budujemy sa-
mochody, których nikt nie potrzebuje, ale każdy chce mieć”. Czas 
płynie nieubłaganie a słowa te wcale nie tracą na znaczeniu. 

ładny samochód” – podczas przejażdżki 
po Sopocie słyszałam te słowa częściej niż 
szum morskich fal. Bo mimo że to bardzo 
grzeczne Porsche, to jednak wyglądem 
nadal nawiązuje do sportowej tradycji. 
A konkretnie rzecz ujmując kształtem 
nadwozia Macan uwodzi równie skutecznie, 
co Sharon Stone w filmie „Nagi instynkt”. 
Ciąg dalszy następuje po zajęciu miejsca za 
kierownicą. Na elegancki styl składają się 
najlepsze materiały oraz jakość wykonania. 
Ta ostatnia, podobnie jak we wszystkich 
modelach Porsche, jest najwyższa. Po prze-
kręceniu kluczyka do życia budzi się serce, 
czyli benzynowy silnik o pojemności dwóch 
litrów i mocy 252 KM. Jego ryk nie zrywa liści 
z drzew, do czego zdążyły nas już przyzwy-
czaić co niektóre modele ze stajni niemiec-
kiego producenta. Macan odznacza się 

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą 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.

NA ELEGANCKI ST YL SKŁ ADA JĄ 
SIĘ NA JLEPSZE MATERIAŁY 
OR A Z JAKOŚĆ W YKONANIA. 
TA OSTATNIA, PODOBNIE JAK 
WE WSZ YSTKICH MODEL ACH 
PORSCHE, JEST NA JW Y ŻSZ A. 
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awakens – a 2.0-litre petrol engine that 
generates 252 hp. Its roar doesn’t make 
leaves fall from trees, unlike some other 
models from the German manufacturer’s 
stable. Macan minds its p’s and q’s from 
the beginning to the end of the journey. 
If you can imagine relaxation behind the 
wheel, this is the best candidate to ensure 
it. But don’t be misled by the impeccable 
manners. The car shows its wild side when 
you set an automatic mode and the Sport 
Chrono Package. And then, joking aside, 
both hands on the wheel. Is there anything 
to stop it? Only the excellent brakes which 
make the car practically freeze to the spot. 

At the push of a button, suspension gets 
higher, and there’s nothing on the road to 
worry about. You can even drive across the 
Moon. The navigation system will plan the 
route, and in the commodious boot there’s 
enough room for everything one’s heart 
could desire. But there are more advantag-
es of the car. Its steering system is worth 
noting as well. One can have an impres-
sion that it’s enough to think about turning 
the wheel to make it happen. Are there 
any drawbacks? To be honest, looking for 
drawbacks in Macan is like looking for 
a needle in a haystick – takes a lot of effort, 
and there’s no guarantee of success. The 
price? It’s one of the advantages. It begins 
with PLN 224 600 – the key to a Porsche 
has never been so close within our reach. 
After a day spent in its company, the heart 
cries that you want to have the car, and 
the mind can’t find any counterarguments. 
It doesn’t matter whether you’re a mother 
of two children or a lone wolf – this car is 
a perfect natural habitat for every driver.

During the year, there are a few occa-
sions on which we wish our friends and 
family all the best – we wish them health 
and success. In my case, more and more 
often, there’s also a place for a Porsche. As 
Ferry Porsche said: ‘We produce cars that 
nobody needs, but everyone wants to have.’ 
Time passes by, and these words don’t lose 
their significance. 

   ENGLISH

A LITTLE PRINCE
If cars had the circulatory system, blue 
blood would run in Porsche’s veins.  
For the way in which Porsche combines 
luxury and performance makes it a real 
aristocrat. The German dynasty has a new 
member. The name ‘Macan’ is a borrowing 
from Indonesian, and it means ‘a tiger’. Is it 
dangerous for its competitors?

To say that you don’t like these cars is like to 
say that you don’t like chocolate. Everyone 
would like to drive a Porsche, at least for 
a while, no matter what model. They all have 
the devil under their skin; well, to be more 
accurate, under the bonnet. A few years 
ago, however, some decisions regarding 
the production of cars were made in the 
Porsche family – apart from fun, family 
aspects were to be taken into account. Cay-
enne received such a warm welcome on the 
market that in 2013, his smaller brother was 
brought into being and was named Macan. 
Today, it’s one of the best selling Porsche 
models. What’s its secret?

For certain, it owes a part of its success 
to the colour of paint – Sapphire Blue Me-
tallic, in which the tested unit was painted. 
Whoever has seen Macan in such a version 
is lost forever. When I was driving in Sopot, 
I heard the words: ‘What a beautiful car’ 
more often than the sound of waves. Even 
though it’s a really well-behaved Porsche, 
its appearance refers to the sport tradition. 
The shape of its body is as seductive as 
Sharon Stone in ‘Basic Instinct’. And it 
continues to seduce when we get behind 
the wheel. The highest quality of design, 
just like in all Porsche models, and the 
best materials form the elegant style of 
the car. With the turn of the key, the heart 
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SUICIDE  
BRIDE

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY: MEGAN ALTER | THEORLOWSKA AGENCY
MODEL / MODELKA: JOELY LIVE

FOTOGRAF JEST REPREZENTOWANA  
PRZEZ AGENC JĘ ART YST YCZNĄ THEORLOWSKA. W W W.THEORLOWSKA.COM
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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.

   ENGLISH

BREAD, CIRCUSES  
AND SAFETY
Sport has never been my forte. I don’t 
watch the Olympic Games with bated 
breath, I don’t bite my fingernails as I wait 
for the results of Polish contestants. But 
I am happy when I can say, “Poland and 
our three, four, five gold medals,” because 
I’m fascinated with victory and the sacri-
fices that people make to achieve it. A goal, 
a fight, self-confidence and success.

Apart from all that, there was one thing 
missing, and I’m not talking about the fair 
play, the lack of performance-enhancing 
drugs. I’m talking about safety. I add this last 
word after the shots aimed at the bus with 
journalists and reporters servicing the Rio 
Olympic Games. Someone shot at least two 
times towards the moving bus, smashing 
its windows. It was the first attack on media 
that was so explicit. In the past, there were 
some dangerous situations too, but they 
were seen as incidents rather than attacks.

Not without a reason were the members 
of the International Olympic Committee 
greeted with a huge banner that read, “Wel-
come to hell. Police and firefighters don’t get 
paid; whoever comes to Rio de Janeiro will 
not be safe.” The situation has spun out of 
control, since still until recently the unwrit-
ten law during such enormous celebrations, 
obeyed even by terrorist organizations, was 
to respect the inviolability of the reporters’ 
laws. And even this one of the last few rules 
has just been broken. Consequently, no one 
can feel safe anymore. Reporters do still 
report what they have to, but the atmos-
phere of fear that hovers in the air doesn’t 
give them much incentive to do anything 
beyond it. Because doing something more 
would mean leaving the hotel in which they 
are checked in or the building in which the 
Olympic Games are held. And not many 
a person has the strength to deal with the 
treat which has become so real.

Contrary to appearances, we’re less civi-
lized than the ancient people, because even 
they were able to maintain the Olympic 
truce and temporarily cease all conflicts. 

CHLEBA, IGRZYSK 
I BEZPIECZEŃSTWA

Sport nigdy nie był moją mocną stroną. Nie oglądam 
Igrzysk Olimpijskich z wypiekami na twarzy, nie ob-
gryzam paznokci w oczekiwaniu na wynik naszych. Ale 
cieszę się, kiedy mogę powiedzieć „Polska i jej trzy, cztery, 

pięć złotych medali”, bo fascynuje mnie wygrana i  poświę-
cenie, z jakim ci ludzie do niej dążą. Cel, walka, wiara w siebie 
i zwycięstwo.

Przy tym wszystkim zabrakło jednego i wcale nie chodzi o mi 
o czystą grę, o brak dopingu. To bezpieczeństwo. Dopisuję to 
słowo po strzałach wymierzonych w autokar wiozący dziennika-
rzy obsługujących Igrzyska Olimpijskie w Rio. W stronę jadącego 
autobusu ktoś strzelił co najmniej dwa razy, rozbijając szyby. 
To pierwszy tak mocny, wyraźny atak na media. Wcześniej też 
dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, ale były one określane 
w kategoriach incydentu, a nie ataku.

Nie bez powodu działacze MKOL zostawili na początku 
powitani wielkim transparentem: „Witajcie w piekle. Policjanci 
i strażacy nie dostają pensji, dlatego nikt w Rio nie może czuć się 
bezpiecznie”.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo do tej pory niepi-
sanym prawem przy tak wielkich świętach, nawet wśród grup 
terrorystycznych, było nienaruszenie praw dziennikarzy. Ta jedna 
z ostatnich świętych została właśnie złamana. Efekt tego jest taki, 
że bezpieczny nie może czuć się już nikt. Dziennikarze owszem, 
relacjonują co muszą, ale atmosfera strachu, która unosi się 
w powietrzu, nie daje im możliwości wyjścia poza to. Bo wyjście 
oznaczałoby opuszczenie obiektu, gdzie rozgrywane są zawody, 
lub hotelu, w którym są zameldowani. A na ten wysiłek, zmierzenie 
się z zagrożeniem, które stało się realne, stać niewielu.

Wbrew pozorom jesteśmy zatem mniej cywilizowani niż staro-
żytny lud, bo nawet on na czas Igrzysk potrafił zawiesić wojny. 
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Jeszcze w 2008 roku zakładano, że 
lotnisko w Modlinie będzie obsługiwało 
docelowo 1,5 miliona podróżnych rocznie. 
Tę liczbę port przekroczył w 2014 roku, 
czyli już dwa lata po pierwszym starcie 
i lądowaniu. W bieżącym roku port zbliży 
się do liczby 3 milionów odpraw rocznie. 

O SUKCESIE PODWARSZ AWSKIEGO 
PORTU LOTNICZEGO:

– To, co było intencją pomysłodawców 
powstania lotniska w Modlinie stało się 
faktem. Podwarszawski port lotniczy jest 
bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym 
w Polsce, a jego dynamiczny rozwój owocu-
je ożywieniem gospodarczym i społecznym 

ŚWIĘTUJEMY 
czwarte urodziny!

pasażerów portem lotniczym w Polsce. 
Od tego czasu lotnisko przyjęło już 
ponad 7 milionów podróżnych, z czego 
ponad 1,5 miliona w samym 2016 roku. 
Obecnie w ofercie Lotniska Warszawa/
Modlin znajdują się połączenia do 43 
miast w całej Europie, a siatka połączeń 
stale rozszerza się.
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Po czterech latach od 
otwarcia Lotnisko War-
szawa/Modlin jest dru-
gim portem lotniczym 

dla Warszawy i Mazowsza, komplemen-
tarnym do lotniska Chopina w War-
szawie, obecnie piątym największym 
pod względem liczby obsługiwanych 

Cztery lata temu, dokładnie 15 lipca 2012 roku, na pasie 
startowym Portu Lotniczego Warszawa/Modlin wylądował 
pierwszy samolot pasażerski linii lotniczych Ryanair. Po tym 
czasie z każdym dniem podwarszawskie lotnisko z każdym 
dniem oferuje swoim pasażerom coraz więcej.

ŹRÓDŁO: LOTNISKO WARSZ AWA/MODLIN



ŚWIĘTUJEMY 
czwarte urodziny!
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tej części Mazowsza. Bardzo się cieszymy 
z tego sukcesu. Międzynarodowe lotnisko 
w Modlinie stymuluje rynek pracy, dając 
zatrudnienie i poprawę warunków życia 
tysiącom osób. Życzymy Modlinowi nie-
przerwanie dobrej passy – Jacek Kowalski, 
burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego

– Modlin to przykład autentycznego 
sukcesu. Liczby mówią same za siebie, 
przez cztery lata działania lotniska sko-
rzystało z niego aż 7 milionów pasażerów. 
Modlin to też piąty port pod względem 
ruchu lotniczego w kraju. Życzę załodze 
i wszystkim zaangażowanym w rozwój 
tego lotniska dalszych sukcesów, a pasa-
żerom bezpiecznych podróży z Modlina 
i do Modlina – Adam Struzik, marszałek 
województwa mazowieckiego

– Gratulujemy liczby obsłużonych 
pasażerów. Oferta Modlina, oparta o siatkę 
przewoźnika niskokosztowego, stanowi 

uzupełnienie oferty Chopina. Stawia jednak 
przed portem w Modlinie wiele wyzwań, 
z których najpoważniejszym jest zwięk-
szenie liczby przewoźników. Kluczem do 
sukcesu i dalszego rozwoju jest niewąt-
pliwie istotne zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej portu – Mariusz Szpikow-
ski, Dyrektor Lotniska Chopina

– 7 milionów pasażerów w cztery lata od 
uruchomienia lotniska to bardzo dobry wy-
nik. Wierzymy w potencjał Modlina i liczymy 
na to, że port będzie się dalej rozwijał, a jego 
znaczenie będzie z roku na rok coraz więk-
sze. Musimy jednak mierzyć wysoko, dlatego 
AMW jako największy udziałowiec oczekuje, 
że te dobre wyniki operacyjne przełożą się 
również na to, że spółka zacznie przynosić 
spodziewane zyski – Mateusz Mroz, p.o. 
prezes Agencji Mienia Wojskowego

– Od czterech lat przybliżamy Europę 
i cały świat milionom osób, które podróżują 

ze wszystkich stron Polski oraz zagranicy. 
Statystyki operacyjne lotniska i dynamika 
rozwoju portu nie pozostawiają złudzeń, 
że Modlin jest ważny dla Mazowsza i dużej 
części kraju – Piotr Okienczyc, Prezes 
Zarządu Spółki zarządzającej WMI 

   ENGLISH

WE’RE CELEBRATING OUR 
4TH BIRTHDAY!
Four years ago, on 15th July 2012, the 
first airliner belonging to the Ryanair 
Airlines – landed on the runway of 
the Warsaw-Modlin Airport. The 
airport has been constantly widening 
its offer ever since. 

Four years after the opening, the Warsaw-
Modlin Airport is the second airport in 
Warsaw and Masovia, complementary Zakup współ�nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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REKLAMA

to the Warsaw Chopin Airport and cur-
rently the fifth biggest airport in Poland 
when it comes to the number of serviced 
passengers. Since that time, the airport 
has serviced over 7 million passengers, 
from which over 1,5 million were serviced 
in 2016 alone. In the current offer of the 
airport, there are connections to 43 cities 
in the entire Europe, and the network is 
constantly growing.

In 2008, it was assumed that the airport 
in Modlin would ultimately service 1,5 mil-
lion passengers per year. This number was 
exceeded already in 2014, only two years 
after the first take-off and landing. This 
year, the airport will achieve the number of 
nearly 3 million check-ins

ABOUT THE SUCCESS  
OF THE AIRPORT IN MODLIN:

“All intentions of the masterminds 
behind the construction of the airport 
in Modlin have become true. The 
airport near Warsaw is a very important 
junction in Poland, and its dynamic 
development bears fruit in the shape of 
economical and social growth in this 

part of Masovia. We are very happy 
about this success. The international 
airport in Modlin stimulates the job 
market, giving employment and im-
proving living conditions of thousands 
of people. We wish Modlin a ceaseless 
run of good luck” – Jacek Kowalski, the 
Mayor of Nowy Dwór Mazowiecki

“Modlin is an example of a genuine 
success. Numbers speak for themselves – 
during those four years since the opening 
of the airport, as many as 7 million pas-
sengers used its services. Modlin is also 
the fifth airport when it comes to the air 
traffic in Poland. I wish further success 
to the crew and all people engaged in 
the airport’s development, as well as safe 
travels from Modlin and to Modlin to all 
passengers” – Adam Struzik, the Marshall 
of the Masovian Voivodeship. 

“We congratulate on the number of 
serviced passengers. Modlin’s offer, basing 
on the network of a low-cost carrier, sup-
plements the offer of the Warsaw Chopin 
Airport. This success, however, poses 
many challenges for Modlin, and the most 
difficult one is increasing the number of 

carriers. Without a doubt, the key to suc-
cess and further development would be 
a significant improvement of the airport’s 
accessibility” – Mariusz Szpikowski, the 
Director of the Warsaw Chopin Airport

“7 million passengers in four years 
since the airport was opened is a very 
good result. We believe in Modlin’s 
potential and hope that the airport will 
develop even further, and that its signifi-
cance will grow with each passing year. 
However, we need to aim high, so AMW, 
as the biggest shareholder, expects that 
such good operational results will bring 
expected profits – Mariusz Mroz, acting 
Director of Agencja Mienia Wojskowego 
(Military Property Agency)

“For four years, we’ve been bringing 
Europe and the whole world closer to mil-
lions of people who travel from all sites of 
Poland and from abroad. The operational 
statistics of the airport and the intensity 
of its development do not leave the slight-
est doubt that Modlin is important for 
Masovia and a great part of our country” 

– Piotr Okienczyc, the President of the 
Management Board of WMI. 

NOWOŚCI NA LOTNISKU / WHAT’S NEW? 77



78 NOWOŚCI NA LOTNISKU / WHAT’S NEW?
lotnisko nie jest to możliwe i jeszcze kilka 
lat temu niemal wszyscy zgodziliby się 
z takim stwierdzeniem.

– Koszt podróży to nie tylko bilet, ale 
wszystkie inne wydatki, które temu towa-
rzyszą: dojazd, zakupy na lotnisku czy też 
korzystanie z oferty gastronomicznej. Jeśli 
pasażer nie znajdzie dobrej oferty w porcie 
lotniczym, potraktuje to miejsce jak zwykły 
przystanek autobusowy. Spakuje w domu 
przysłowiową kanapkę i butelkę napoju, upo-
minki kupi w przydomowym supermarkecie, 
a przez lotnisko przemknie niczym duch. 
Taki model nie jest ani korzystny dla lotniska, 
ani wygodny dla pasażera. Nam zależy, aby 
nasza restauracja była naturalnym punktem 
podróży – mówi Barbara Zielińska, F&B 
manager w restauracji Eat&Fly. – Staramy 
się tak dopasowywać ofertę, aby była ona sa-
tysfakcjonująca dla pasażerów. Nie jesteśmy 
restauracją sieciową, ale wykorzystujemy 
także rozwiązania wypracowane przez 
tego typu miejsca. Uważamy, że każdy gość 
powinien zaspokoić swój apetyt za rozsądną 
cenę. A, jak wiadomo, gusta pasażerów są 
różne i, o ile cenę na poziomie 39 zł (ok. 9 
EUR) za pełnowartościowy dwudaniowy 
posiłek, z sałatką i deserem łatwo ustalić, 
o tyle codzienne układanie menu jest już 
prawdziwym wyzwaniem – dodaje.

– W Eat&Fly ma być przede wszystkim 
smacznie. Obiecaliśmy sobie, że nikt 
nie wyjdzie od nas głodny, a specyfika 
lotniska wymogła na nas szybką obsługę. 
Takiego czegoś mi na tym lotnisku bra-
kowało – komentuje Ireneusz Jankowski, 
właściciel restauracji Eat&Fly.

Eat&Fly to miejsce, które od pierwszych 
dni ma swoich fanów. Główną przywoływaną 
przez nich zaletą jest wyśmienity smak i duży 
wybór dań. Podkreślają, że w ofercie znajdują 
się typowo polskie potrawy, takie jak pierogi, 
chłodniki czy dziczyzna. Podróżni z zagra-
nicy często stwierdzają nawet, że to jedyny 
posiłek z kuchni polskiej podczas ich wizyty 
w naszym kraju. Warszawa obfituje w wiele 
restauracji oferujących kuchnię śródziemno-
morską, egzotyczną czy też amerykańską, ale 
stosunkowo niewiele restauracji serwuje ty-
powo polskie dania. Drugą ważną sprawą jest 
sposób przyrządzenia i podania krajowych 
specjałów. Mają być one miłym wspomnie-

lotniczych, to porty lotnicze, w tym także 
lotnisko Warszawa/Modlin, odwiedzane 
są przez niektórych pasażerów częściej 
niż trzy czy cztery razy w miesiącu. 
Zmieniły się też nawyki konsumenckie. 
Klienci nie lubią przepłacać, oczekują po-
rządnego serwisu w rozsądnej cenie. Ktoś 
może powiedzieć, że w takim miejscu, jak 

Z niskokosztowymi podróżami 
lotniczymi jest tak samo, jak ze 
smartfonami. Wszyscy przewi-
dywali, że internet zmieni sposób 

funkcjonowania człowieka, ale nikt nie 
spodziewał się skali i zakresu tych zmian. 
Możliwość taniego i szybkiego podró-
żowania zmieniła sposób myślenia ludzi, 
styl ich życia, zwiększyła skłonność do 
podróżowania oraz poznawania nowych 
miejsc. Ludzie są bardziej mobilni, inten-
sywniej się komunikują ze sobą, oczekują 
rozsądnych cen, ale także wyższej jako-
ści. Wystarczy spojrzeć na ofertę tanich 
przewoźników: jeszcze kilka lat temu była 
pełna pułapek, bilet był tani, ale opłaty 
dodatkowe nierzadko równały go z ce-
nami tradycyjnych przewoźników. Teraz 
oferta jest prosta, a polityka przewoźni-
ków wobec pasażerów – bardzo liberalna. 
Skoro zmieniła się percepcja podróży 

Kiedy kreślono plany lotniska w Modlinie, nikt nie spodziewał się sukcesu, 
który obserwujemy dzisiaj. Blisko 3 miliony pasażerów korzystających rocznie 
z lotniska, 37 kierunków oraz liczne nagrody przyznawane przez krajowe 
i międzynarodowe instytucje za dynamiczny rozwój czy też najniższe ceny. 

ŹRÓDŁO: LOTNISKO WARSZ AWA/MODLIN

„CZEGOŚ MI  
NA TYM LOTNISKU 

BRAKOWAŁO”
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niem z wizyty w Polsce, a nie nieprzyjemną 
niespodzianką na koniec pobytu.

Poza przepysznym jedzeniem goście 
Eat&Fly mają także do dyspozycji darmowy 
dostęp do internetu. Wielu z nich podkreśla 
dużą korzyść z elektronicznej tablicy lotów 
wewnątrz restauracji, dzięki niej mają pew-
ność, że zawsze zdążą na swój lot.

Eat&Fly to gwarancja smaku, która nie 
drenuje portfeli podróżnych. Restauracja jest 
również jedynym miejscem na całym lotni-
sku, które posiada w swoim wnętrzu taras 
widokowy. Nie ma nic bardziej relaksującego 
niż lunch albo kawa w akompaniamencie 
pysznego deseru z widokiem na płytę 
lotniska. Dużą, często podkreślaną przez 
gości zaletą tego miejsca jest jego przestron-
ność. Do dyspozycji pasażerów jest ponad 
160 miejsc siedzących wewnątrz restauracji, 
duży taras z parasolami oraz liczne leżaki na 
werandzie i trawniku.

Zapraszamy! 

   ENGLISH

I FELT SOMETHING WAS 
MISSING AT THIS AIRPORT
When the plans of the Modlin airport were 
being drawn, no one expected the suc-
cess we witness today. Almost 3 million 
passengers per year, 37 directions and 
numerous prizes awarded by national 
and international institutions for dynamic 
development or the lowest prices.

The situation with low-cost flights is analogi-
cal to the one with smartphones. Everyone 
suspected that the internet would change 
the way of people’s functioning, but no one 
could foresee the extent and the range of 
those changes. The possibility to travel fast 
and cheap has changed people’s way of 
thinking and their lifestyle; it also fostered 
their inclination to travel and getting to 
know new places. People have become more 
mobile, they communicate with each other 
more intensively, and they expect not only 
rational prices, but also higher quality. It is 
enough to look at the offers of cheap carriers: 
still several years ago, they were fraught with 
loopholes – the ticket might have been cheap, 

but additional fees not infrequently added up 
to the price offered by regular carriers. Now 
the offer is simple, and the carriers’ policy 
towards passengers – very liberal. 

As the perception of flights has 
changed, some passengers visit airports, 
including the Warszawa-Modlin Airport, 
more frequently than three or four times 
a month. Consumer habits have changed 
too. Customers don’t like overpaying, they 
expect solid service for a reasonable price. 
Someone might say that it is not possible 
in a place such as airport, and still several 
years ago almost all of us would have 
agreed with this statement.

“The ultimate cost of a journey does 
not amount only to the ticket, but also to 
other expenses, such as getting to the 
airport, shopping at the airport or taking 
advantage of the gastronomical offer at the 
airport. If a passenger is not pleased with 
the offer of a given airport, they’ll treat it 
like an ordinary bus station. They will pack 
a sandwich and a bottle of water at home, 
buy some souvenirs in a local supermarket, 
and flash by through the airport like a ghost. 
This situation is neither beneficial for the 
airport not comfortable for the passenger. 
We want our restaurant to be a natural 
stopover during any travel,” says Barbara 
Zielińska, the F&B manager in the Eat&Fly 
restaurant. “We strive to adjust our offer so 
that it’s satisfactory for all passengers. We 
aren’t a chain restaurant, but we incorporate 
some solutions used in such places. We think 

that guests should appease their appetite 
for a reasonable price. And, needless to say, 
passengers’ tastes are different, and as much 
as it is relatively easy to establish a price 
of 39 PLN (about 9 EUR) for a balanced 
two-course meal with a salad and a desert, 
changing menu every day is a really tall 
order,” she adds.

„First and foremost, we want Eat&Fly to be 
tasty. We promised ourselves that no one will 
leave our restaurant hungry, and the specif-
ics of the airport forced us to speed up our 
service. I felt something like this was missing 
at this airport,” says Ireneusz Jankowski, the 
owner of the Eat&Fly restaurant. 

Eat&Fly is a place which has had its fans 
since the very first day. The chief asset they 
mention is the exquisite taste and a wide 
choice of dishes. They underline that there 
are typically Polish dishes in the offer, such 
as dumplings, cold borsch or venison. Travel-
lers from abroad often say that the meal in 
Eat&Fly is the only traditional Polish dish 
they eat during the visit in Poland. Warsaw 
is replete with many restaurants offering the 
Mediterranean, exotic or American cuisine, 
but relatively few restaurants serve typically 
Polish dishes. Another important matter is 
the way of preparing and serving national 
delicacies. They are supposed to be a pleas-
ant memory of the visit in Poland, and not an 
unpleasant surprise at the very end of stay.

Apart from delicious food, guests also 
have a free access to the internet. Many 
of them underline the convenience of an 
electronic flights timetable in the restau-
rant, thanks to which they can be sure they 
will always be on time for their flight.

Eat&Fly is a guarantee of taste that doesn’t 
drain passenger’s wallets. The restaurant is 
also the only place at the airport which has an 
observation deck. There is nothing more re-
laxing than lunch or coffee with a dessert, with 
a view on the airport’s apron. A huge asset of 
this place that is often stressed by guests is its 
spaciousness. Passengers can choose from 
over 160 seats in the restaurant, a huge ob-
servation deck with sunshades and numerous 
deckchairs on the veranda or the lawn.

 We are looking forward to your visit! 
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