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Grzegorz 
Kapla

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 

– jest ekspertem 
zarządzania wiz-
erunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu i an-
tymanipulacyjnych. 
Doradza wielu man-
agerom najwyższe-
go szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Jacek 
Rozenek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

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

IN ENGLISH 

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

fot. Sylwester Ciszek

Mateusz  
Kusznierewicz

Małgorzata
Marczewska

Coach, Trener, 
Life designer 
Specjalizuje się 
w projektowaniu 
myślenia w biznesie 

, kulturze i sztuce. 
Mówi prosto z serca 
Interesują ją nowe 
technologie oraz 
najnowsza wiedza 
o ludzkim mózgu. 
Jest pomysłodaw-
czynią i wspólniczką 
Barberian– barber-
shopu Nergala oraz 
LABlife -pierwszego 
w Polsce lifesty-
lowego miejsca, 
w którym można 
nauczyć się projek-
towania myślenia.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma 
też „Gazetę Wy-
borczą” 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.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czer-
kawski i Robert Le-
wandowski, co spisał 
na kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

IN ENGLISH 

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two nov-
els to his credit too. 
He listened to Mar-
iusz Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.
 
fot. Edyta Bartkiewicz 

Wojciech 
Zawioła
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Lau-
reat Nagrody Liter-
ackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co 
miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca 
jadał chleb, podróżu-
jąc u boku Roberta 
Makłowicza, zagląda-
jąc w zakamarki 
miejsc zakazanych 
dla zwykłego 
śmiertelnika. Kuli-
narny obieżyświat 
i poszukiwacz inten-
sywnych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

IN ENGLISH 

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

fot. Joanna Ogórek 

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

IN ENGLISH 

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

fot. Sylwester Ciszek

Jarosław
Kuźniar

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowiek-
iem na pierwszym 
planie. Po ukończeniu 
trzydziestki pokazała, 
że swoje życie można 
zmienić w dowolnym 
momencie, Skończyła 
Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat 
oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu. 

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Monika
Szałek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś 
zostanie gwiazdą 
rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. 
Poza tym fan ko-
miksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Jakub
Milszewski

Kamil
Sadkowski

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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KUBA 
KARMI SIĘ 
MUZYKĄ

Danuta Awolusi
związana z portalem 
podróżniczym goforworld.com, 
autorka i blogerka.
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Muzyka, dźwięki, rytmy. Definiują kulturę, wbrew pozorom 
kreują również stereotypy. Argentyna będzie się kojarzyła 
z tangiem. Paryż z Edith Piaf. Tak samo jest z Kubą. Dziką, 

biedną, upalną, piękną, magnetyczną. Spoconą. Pachnącą 
cygarem, słońcem. Co wiemy o kubańskiej muzyce?

TEKST: Danuta Awolusi  ZDJĘCIA: fotolia.com, freeimages.com

fot.: pixabay.com



rystyczne wokale, gitary, trąbki. I teksty 
nieskomplikowane, jak to w tradycyjnej 
muzyce bywa. Przyśpiewki, zapętlone, 
rytmiczne, wpadające w ucho. Słuchasz 
i kiwasz się w rytm. Tak jak panowie 
z instrumentami, którzy grają i mogliby 
tak grać chyba wiecznie. Mała przyjem-
ność, najprostsza ucieczka.

Do dumnych szeregów Bueny Visty za-
licza się Omara Portuondo. O tak, ten wo-
kal, ten bit, oto Kuba z moich wyobrażeń. 
Stopa sama nabija rytm, biodra podrygują. 
A kobiecy głos, zmysłowy, niski, jazzują-
cy, odpręża. Czy Kubańczycy potrzebują 
odprężenia? Czego szukają w muzyce? Być 

To, co wiem ja, to 
muzyczne skojarzenia. 
Kuba wydaje mi się 
roztańczona i rozśpie-
wana. Co z tego, że 

biedna, trudna w odbiorze? Dla Euro-
pejczyków będzie egzotyczna i skąpana 
w dźwiękach Buena Vista Social Club. To 
nie zespół, a projekt. Muzycy wzięci z uli-
cy, którzy śpiewają lekko, ale z sensem. 
I tak, jak góralskie skrzypce oddają klimat 
naszych polskich gór, tak Buena Vista 
oddaje Kubę, a dokładnie: Hawanę.

To muzyka prosta, a równocześnie 
intrygująca. Przeszkadzajki, charakte-
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KUBA WYDAJE MI 
SIĘ ROZTAŃCZONA 
I ROZŚPIEWANA. CO 
Z TEGO, ŻE BIEDNA, 
TRUDNA W ODBIORZE? 
DLA EUROPEJCZYKÓW 
BĘDZIE EGZOTYCZNA 
I SKĄPANA 
W DŹWIĘKACH 
BUENA VISTA SOCIAL 
CLUB. TO NIE ZESPÓŁ, 
A PROJEKT. MUZYCY 
WZIĘCI Z ULICY, KTÓRZY 
ŚPIEWAJĄ LEKKO, ALE 
Z SENSEM. I TAK, JAK 
GÓRALSKIE SKRZYPCE 
ODDAJĄ KLIMAT 
NASZYCH POLSKICH 
GÓR, TAK BUENA VISTA 
ODDAJE KUBĘ.

fot.: pixabay.com



PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el

kobietach, o zupełnej wolności, nawet 
jeżeli oznacza ona bakier z prawem. 

Marcin Wesoły („Karaiby i inne 
rewiry”), który kubańskiej muzyki do-
świadczał na żywo i ma na jej temat sporą 
wiedzę, opowiada: – Kubańska muzyka 
to żywioł, często gwałtowny i lubież-
ny, to pot, wilgotna zmysłowość, seks 
i abrakadabra. Poczuć można tę muzykę 
chyba głównie ciałem – przede wszyst-
kim ono na nią reaguje. Coś pierwotne-
go lokuje się najpierw w duszy takich, 
dajmy na to, Kubańczyków z Santiago 
de Cuba, Kubańczyków z afrykańską 
iskrą, odkłada się w nich cenny, wart 
utrzymania atawizm. Może przechodzi to 
w genach od pokoleń, może wisi gdzieś 
w zbiorowej świadomości, inkubuje 
w ludziach, w tancerzach, bębniarzach, 
pieśniarzach etc. zagrzewa a potem idzie 
pędem w ciało, rozchodzi się promie-
niście, jak dreszcz, wreszcie eksploduje 
jakimś kinetycznym szaleństwem. My, 

może to ich antidotum na codzienność, 
ich sposób celebracji chwil wzniosłych 
i tych trudnych. Muzyka to także tożsa-
mość, daje poczucie przynależności. 

Kto robi wrażenie na Kubańczykach? 
Pablo Milanés. Co usłyszymy od niego? 
Miłosną balladę. Przyjemne dla ucha 
dźwięki. Niewyszukane, ale nie w ten 
sposób chce do nas trafić Pablo. Ludzie 
kochają go właśnie za prostotę i piękno li-
nii melodycznej… Czy to nasz Krzysztof 
Krawczyk? Trochę tak. Każdy naród ma 
swojego Krawczyka, którego lubą słuchać 
starsze pokolenia, a te młodsze znają, bo 
rodzice wciąż trzymają gdzieś płyty, może 
nieco zakurzone, ale zawsze pod ręką. 

Nie tylko Milanés podbił serca 
mieszkańców dalekiej Kuby. Jest jeszcze 
Silvio Rodriguez. Równie nastrojo-
wy jak Milanés, równie zakochany 

w dźwiękach. Sporo u niego jazzu 
i ballady, robi się więc nastrojowo.

Na Kubie mamy jednak nie tylko 
starsze pokolenie zasłuchane w balla-
dach i jazzie. Są też młodzi-gniewni. 
Nie dla nich romantyczne nuty i upojne 
wokale. Oni wolą reggaeton, gatunek 
czerpiący z hip-hopu i rapu, którego 
filozofia nie jest zbyt skomplikowana. 
Młodzi Kubańczycy wkładają w te 
dźwięki całą swoją seksualność, a tek-
sty opowiadają głównie o stosunkach 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. 
Wkrada się kicz, a może brak zrozu-
mienia, bo przecież o gustach się nie 
dyskutuje i… dźwięki reggaetonu mogą 
poruszyć biodra. Mogą się spodobać. 

Reggaeton jest brudny, pokrętny i pysz-
ny tak jak ci, którzy go tworzą. A kubań-
scy prekursorzy marzą o kasie i pięknych 

21
 

MŁODZI KUBAŃCZY-
CY WKŁADAJĄ  
W TE DŹWIĘKI CAŁĄ 
SWOJĄ SEKSUAL-
NOŚĆ, A TEKSTY 
OPOWIADAJĄ 
GŁÓWNIE O STO-
SUNKACH W DO-
SŁOWNYM TEGO 
SŁOWA ZNACZENIU.

fot.: pixabay.com
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Europejczycy, potrafimy się tą muzyką 
porządnie zająć, potrafimy ją po naszemu 
przetworzyć, gdyż potrafimy opanować 
rzemiosło. Mamy sprawne kończy-
ny, mam dobry słuch, dryg do nauki, 
znamy nuty, umiemy obyć się z tamtymi 
gorącymi dźwiękami, rytmami, ograć 
je do bólu i wydobyć zeń nową jakość. 
To potrafimy. Tylko że zabraknie nam 
tamtej pierwotnej, nieokrzesanej energii, 
tamtego autentycznego szału. Nie sposób 
tego podrobić. To jest kubańska krew.

Reggaeton nosi znamiona taniej mu-
zyki rozrywkowej – taka krytyka spotyka 
go w świecie. Ideologicznie broni się za 
to rap. Jak zawsze – brutalnie szczery, 
zaangażowany i bezkompromisowy. 
Trudny w odbiorze dla tych, którzy nie 
potrafią słuchać jednostajnych dźwięków. 
Gadanina. To ciekawe, bo choć daleko 
Polsce do Kuby i odwrotnie, to przecież 
i nasi podwórkowi raperzy, ci spod bloku 
i bramy, dzielą się bólem życia. 

Hip-hop ma dużo do przekazania, 
w końcu Kuba to nie sielankowa kraina. 
To, jak mówi Marcin „żywioł, często 
gwałtowny i lubieżny”. 

IN ENGLISH 

CUBA FEEDS ON MUSIC

Music, sounds, rhythm. Those are the 
defining elements of any culture, but 
they also create stereotypes. Argentina 
will always be associated with tango. 
Paris - with Edith Piaf. Cuba is the 
same story: wild, poor, hot, beautiful, 
tantalizing. Sweaty, smelling of cigars 
and sun. What do we know about 
Cuban music?

What I know are all musical associa-
tions. To me, Cuba seems a singing and 
dancing island. So what that it’s poor 
and its difficult to understand? For Eu-
ropeans, it’s going to be an exotic place 

immersed in the sounds of Buena Vista 
Social Club. It’s not a band, its a project. 
A group assembled from street musicians 
who sing gently, but with a lot of sense. 
And just as Highlander’s violin seems 
to project the atmosphere of the Polish 
mountains, Buena Vista takes you to 
Cuba. Havana, to be exact.

The music’s simple, yet intriguing. 
Noise makers, characteristic vocals, 
guitars, and trumpets. And simple lyr-
ics, such as you’d normally com across 
in traditional music. And rhythmical, 
catchy chants. You’re listening and 
moving to the rhythm. Just like the 
men with the instruments who play, and 
seem to be able to play forever. A little 
pleasure, simple retreat.

The proud ranks of the Buena Vista 
include Omar Portuondo. The vocal, 
the beat... Yes, that’s Cuba straight out 
of my dreams. Your foot beats out the 
rhythm by itself, your hips are moving. 
And the low, sensual, jazzy female vocal 
relaxes. Do the Cubans need to relax? 
What do they look for in music? Perhaps 
its their antidote for the mundane 
every day life, their way to celebrate the 
sublime. Music is also identity. It gives 
a sense of belonging.

Who makes an impression on the 
Cubans? Pablo Milanés. What are we 
going to hear from him? A love ballad, 
sounds that are pleasant to the ear. 
Simple, but that’s what people love him 
for - the simplicity and beauty of his 
melodies. Is he the Cuban Chris De-
Burgh? A little bit so. Every nation has 
its Chris DeBurgh, whom older gener-
ations like to listen to, and the younger 
ones know of him because their parents 
still keep the record somewhere. A bit 
dusty, but still within hand’s reach.

Not only Milanés conquered the hearts 
of the inhabitants of this far away island. 
There is also Silvio Rodriguez. As stirring 
as Milanés, as much in love with the 
sound. There’s quite a lot of jazz and bal-
lads in his work, so he sets the right mood.

But Cuba is not only older people in 
love with ballads and jazz. There are 
also young rebels. Romantic notes and 
intoxicating vocals aren’t for them. They 
prefer reggaeton, a genre that draws from 
hip-hop and rap, and whose philosophy 
isn’t at all complicated. Young Cubans 
put all their sexuality in these sounds, 
and the lyrics are mainly about sexual 
intercourse. There’s a bit of kitsch, lack 
of understanding perhaps... After all, 
there’s no accounting for taste... Besides, 
reggaeton sounds can make your hips 
move. And they can be catchy.
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Reggaeton is dirty, twisted and full of 
itself, just like the people who create it. 
And Cuban forerunners dream of cash, 
beautiful women, and total freedom. 
Even if it means going against the law.

Marcin Wesoły (“Karaiby i inne 
rewiry”), who had the opportunity to 
experience live Cuban music and his 
knowledge of it is quite profound, says: - 
Cuban music is like the elements, rough 
and lustful at times. It’s sweat, wet sensu-
ality, sex, and abracadabra. You experi-

ence this music mainly with your body 
- it’s your body that reacts to it the most. 
Something primordial sets in the souls 
of Cubans of Santiago de Cuba, Cubans 
with an African spark. Maybe it’s genetic, 
passed on from generation to genera-
tion, maybe it comes somewhere out of 
the collective consciousness, incubates 
within people: the dancers, drummers, 
singers, etc. , heats them up and then 
runs through their bodies, spreads like 
wildfire to finally explode with some kind 
of a kinetic madness. We, the Europeans, 
are able to take good care of music. We 
are sometimes able to process it in our 
own ways, because we are good crafts-
men. We are swift learners, we have good 
hearing, we know our notes, and we are 
able to deal with those hot sounds and 
rhythms, play them over and over, until 
we fall, and draw new quality from those 
sounds. This, we can do. But what we 
lack is this primordial, untamed energy, 
this authentic frenzy. It’s something you 
cannot fake. It’s in the Cuban blood.

Reggaeton has the features of cheap 
entertainment music - it’s met with this 

kind of criticism all around the world. It 
stands its ideological ground, however, 
as rap. As always - blunt, engaged, and 
uncompromising. Difficult to understand 
for people who cannot listen to monot-
onous sounds. Prattle. It’s interesting 
that although it’s a long way to and from 
Poland, our street rappers also talk about 
the pain of life.

Hip-hop has a lot to convey, after all 
Cuba isn’t a paradise. It is, as Marcin 
says, “like the elements, rough and 
lustful at times”. 

Jarosław Kuźniar
Artykuł powstał przy współpracy
z GoForWorld.com

fot.: pixabay.com





Aby przeczytać historię pewnego zombie wystarczy 
wygooglować nazwisko Clairvius Narcisse. 

TEKST I ZDJĘCIA: Marcin Wesoły (dominicana.blox.pl)  

WIZA 
DO ZOMBIESTANUPO
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WYSTARCZYŁO ZERK-
NĄĆ. NAIWNE PAGÓRKI, 
NAIWNA ŁĄKA, NAIWNY 
KWIAT PRZY KWIECIE, 
SZALEŃSTWO BARW. NIE 
ODPOWIEDZIAŁ, TYLKO 
PRZEKRĘCIŁ SIĘ WOL-
NO W MOJĄ STRONĘ, 
WRZUCIŁ PĘDZEL DO 
KUBKA Z WODĄ I UNIÓSŁ 
GŁOWĘ. WTEDY JED-
NYM ROZMYTYM SPOJ-
RZENIEM SPRAWIŁ, ŻE 
POCZUŁEM SIĘ GRUBO 
NIESWOJO. WPATRYWAŁ 
SIĘ WE MNIE DOBRYCH 
KILKA SEKUND, NIM CO-
KOLWIEK POWIEDZIAŁ. 

Nie chodzi o żadnego popaprań-
ca gustującego w mózgach 
swych ofiar, żadnego kiczowa-
tego zgniłka, czyli monstera 

na hollywoodzkim wybiegu. Nie. Chodzi 
o egzemplarz w każdym calu oryginalny, 
rzec można, z krwi i kości, pochodzący 
z Haiti, miejsca, które nieodmiennie 
kojarzy się z legendą żywych trupów. Coś 
musi być na rzeczy, skoro zmarły facet, 
jakiego w bólu pogrzebano prawie dwa-
dzieścia lat wcześniej, wraca do rodzinnej 
wioski, staje przed własną osłupiałą 
siostrą i mamrocząc fakty z dzieciństwa 
daje się w końcu jej rozpoznać.

HAITAŃSKIE BOHOMAZY  
NA PIĄTKĘ
Było wczesne, deszczowe popołudnie 
w Las Terrenas. Z szarych i zbitych 
chmur spadały krople wielkie jak pestki 
awokado. Niewiele wskazywało, że za 
godzinę czy dwie coś się zmieni. Głu-
piejesz w tym kraju jak leje, bo co wtedy 
robić? Przed oczami stanął mi Javier, boy 
hotelowy z Santo Domingo, notoryczny 
donżuan. Pouczył mnie kiedyś z szel-
mowskim uśmieszkiem, że „są takie 
rzeczy amigo, które możesz robić przy 
słońcu i przy deszczu”.

Rozdrażniony koczowałem pod wiatą, 
która musiała należeć do przyplażowego 
klubu disco. Słyszałem jakieś szmery. 
Dochodziły ze stojącej obok donicy 
z agawą. Zajrzałem pod jej mięsiste 
liście, a tam tycie jaszczurki wyczyniały 
orgię. W plecaku odezwała się cykada, 
dostałem wiadomość: „Rok temu też lało, 
pamiętasz?”. Jakiś pech prześladował 
mnie w Las Terrenas. Docierałem tam 
zawsze nie w porę.

Pod wiatą nie byłem sam. Kilka 
metrów dalej rozłożył sztalugę z resztą 

ekwipażu niby artysta-malarz. Obstawi-
łem, że to Haitańczyk. Jemu pogoda nie 
przeszkadzała. Ze spokojem nakładał 
farbę na płótno, pogrążony w twór-
czym skupieniu. Skrzywiłem się na 
widok palm chłostanych deszczem przy 
nabrzeżu. Pomyślałem, że przynajmniej 
zagadam do człowieka. Może jest okazja, 
aby poznać jednego z tych haitańskich 
malarzy, prymitywistów, których twór-
czość podrabia się w Dominikanie na 
akord, a która potem trafia do turystów, 
jako egzotyczny souvenir. Domini-
kańczycy też mają własne malunki, też 
oddają hołd kilku swoim natchnionym 
pejzażystom. Ale to Haitańczycy urodzili 
się, by malować, by w ogóle tworzyć, bo 
Haiti to niepojęty kraj twórców.

Na ich talencie poznał się w 1943 roku 
Amerykanin Dewitt Peters. Przyjechał 
na wyspę aby uczyć angielskiego. Po 
godzinach hulał rowerem po okolicznych 
wioskach i patrzył, jak ludzie żyją. Tak 
odkrył prymitywistów. Niektórzy malo-
wali kurzym piórem, bo nie stać ich było 
na więcej. Ale okazało się, że malowanie 
szło im tak dobrze, że spodobało się 
w Nowym Jorku. Dewitt Peters założył 
Centrum Sztuki w Port-au-Prince i ha-
itańskie malarstwo trafiło do świata.

MALARZA ZŁE SPOJRZENIE
– Co señor maluje? – zagaiłem niezbyt 
wymyślnie.

Wystarczyło zerknąć. Naiwne pagórki, 
naiwna łąka, naiwny kwiat przy kwiecie, 
szaleństwo barw. Nie odpowiedział, 
tylko przekręcił się wolno w moją stronę, 
wrzucił pędzel do kubka z wodą i uniósł 
głowę. Wtedy jednym rozmytym spojrze-
niem sprawił, że poczułem się grubo nie-
swojo. Wpatrywał się we mnie dobrych 
kilka sekund, nim cokolwiek powiedział. 
Struchlałem. Oto masz chłopie Haiti, jak 
na dłoni, Haiti jakiego ci było trzeba? 
Wpadłem w pułapkę. Malarz przestał 

udawać malarza i zmienił się w moich 
oczach w bokora. Taki nie rozpieszcza 
swych ofiar. To spec od czarnej abraka-
dabry, od wudu, tego gorszego, diabel-
skiego, bo jest też wudu dobrze rokujące, 
choć nie tym razem. Byłem bezsilny. 
Czekała mnie… „wiza do zombiestanu”.

– Nie rozumiem zbyt dobrze, co do mnie 
mówisz po dominikańsku – wycedził te 
słowa mozolnie po angielsku, z ciężkim, 
jak walec akcentem – I am Haitian…

Czyli pomyślał, że jestem Jankesem, 
bo prędzej odezwałby się po francusku. 
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Pewnie już szacował, czy dawka proszku, 
jaki trzymał we fiolce na dnie kieszeni 
zmieni „Amerykanina” w przykładnego 
żywego trupa. Zamiast wyrywać stamtąd 
byle dalej, co pewnie skończyłoby się 
tak, jak w sennych koszmarach biegiem 
w krochmalu, rzuciłem dziwnymi 
pytaniami. Po kreolsku pan mówi? Jest 
pan z Port-au-Prince albo z Gonaïves, czy 
może z północy, z Cap-Haïtien? Ale po co 
pytałem o kreolski? W tym języku umiem 
powiedzieć: dziękuję, proszę, przepraszam. 
Nieraz zagrożenie sprawia, że człowiek 
próbuje być kompetentnym wariatem. Bo-
kor zareagował ochrypłym śmiechem. Tak 
lepiej. Wolałem upalonego marychą Johna 
Lee Hookera albo Muddy'ego Watersa. 
Lekko się rozluźniłem, choć nadal nie 
wiedziałem, co mnie czeka.

HAITAŃCZYK, POLAK  
– DWA BRATANKI
– Mówię po kreolsku, to prawda. Jestem 
z Port-au-Prince, to prawda – kontynu-
ował po angielsku.

Francuski też znał. Przyszło mi do 
głowy, że tym wybuchem wesołości na-
grodził mnie za jakąś wiedzę. Ten „ame-
rykański’ turysta wie cokolwiek o Haiti. 
Może to mnie uratowało. W każdym 
razie zaczęliśmy rozmawiać po ludzku. 
Kiedy zdradziłem skąd jestem, ożywił się, 
co wprawiło mnie w zdumienie. Nagle 
zeszliśmy na temat Polaków walczących 

w oddziałach napoleońskich na San 
Domingo w XIX wieku.

A było to tak, że Bonaparte wysłał pol-
skich wiarusów na Antyle, aby pomogli 
stłumić powstanie Czarnych w zamorskiej 
kolonii. Ponoć wielu z naszych odrzuciło 
zaborczą napoleońską wizję. Wybrali 
walkę o wolność po stronie Czarnych 
powstańców. Ten romantyzm uratował 
ich od niechybnej egzekucji, jaka później 
spotkała przegranych. Postawa Polaków 

na tyle spodobała się wielkiemu wygra-
nemu Jean-Jacques Dessalinesowi, że 
nadał im specjalne prawa w ogłoszonej 
przez siebie konstytucji. Polacy zyskali 
swobodę osiedlania się na terenach nowo 
powstałego państwa. Część opuściła 
wyspę, bo nie służył im zabójczy klimat. 
Inni znieśli trudy tropików i skorzystali 
z nadanej swobody. Ich potomkowie żyją 
skromnie do dziś w haitańskim interiorze; 
mają ciemną skórę, ale błękitne oczy, rysy 
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jakby bardziej słowiańskie. Co więcej, są 
świadomi swego pochodzenia.

Mnie natomiast trafił się ktoś więcej, 
niż malarz-prymitywista. Ten człowiek 
za sztalugą był kiedyś nauczycielem 
w swoim kraju, teraz zarabiał malowa-
niem. Nazwijmmy go Profesorem.

ZOMBIE SĄ WSZĘDZIE
Kiedy dalsza rozmowa, tym razem o sto-
sunkach dominikańsko-haitańskich, 
zaczęła tracić impet, uznałem, że chyba 
już czas, aby przejść do sedna moich 
haitańskich fascynacji i zapytać o… 
zombie. Respons nastąpił z grubej rury, 
ale chyba mnie nie zaskoczył.

– Zombie są wszędzie!
Od razu przeniosłem umysł jakieś 

osiem i pół tysiąca kilometrów na wschód, 
gdzieś w okolice Pałacu Kultury i Nauki, 
przyznając rację memu rozmówcy.

– Zombie mogą być tutaj, w Las Terre-
nas… – kontynuował – Jeśli zrobisz źle 
swojej rodzinie albo zrobisz źle sąsiadowi 
to oni sprawią, że staniesz się zombie. 
Wykluczą cię z wioski. Zombie nie ma 
wolności, nie ma wolnej woli. Zombie 
chce umrzeć, ale nie może. To kara… – 
spojrzał na mnie i powtórzył – To kara…

Gdybym stał się zombie to czy włóczył-
bym się po polach albo harował w otę-

pieniu, jak niewolnik na czyjeś plantacji 
trzciny cukrowej? Czytałem o tym…

– To tylko opowieści. Na trzcinowym 
polu w Dominikanie czy poza nim 
spotkasz żywych Haitańczyków i daleko 
im do zombie. Choć ich wygląd mówi co 
innego… – na moment zawiesił głos.

Miał na myśli los bateyes, robotnicze 
kolonie, położone blisko plantacji trzciny 
cukrowej, gdzie mieszkają głównie haitań-
scy macheteros, pracujący przy zbiorach. 
Przebywają tam również całe haitańskie 
rodziny, zmieniając te miejsca, często bez 
zaplecza sanitarnego, w osiedla ludzkiej 
nędzy. Widywałem los bateyes w róż-
nych częściach Dominikany, sprawiały 
przygnębiające wrażenie szczególnie poza 
sezonem, gdy brakowało pracy, a robotni-
cy musieli przetrwać do kolejnych żniw.

Kiedy Profesor wrócił do rozmowy, 
podjął nowy, intrygujący wątek, jakby 
wyczuwając moje intencje.

– Chodzi o to, że w Haiti ludzie nie 
boją samych zombie, za to boją się nimi 
stać. Rozumiesz? Nie jest straszna śmierć. 
Tylko to, co może nastąpić później. To 
jakby strach, że nie umrzesz… do końca. 
Takie jest Haiti.

Od razu nawiązałem tu do znanego 
w świecie przypadku „żywego trupa”, 
dokładnie made in Haiti.

– A ten „wasz” człowiek, Narcisse jak 
mu tam, ten którego BBC przyjechało 
kiedyś filmować – czy on miał szczęście? 
Po prawie dwudziestu latach od własnego 
pogrzebu wrócił do rodzinnej wioski…

Profesor kojarzył, o czym mówię.

TROCHĘ NIEPOWAŻNIE, 
ALE JEDNAK ZARYZY-
KOWAŁEM, DOPYTU-
JĄC JAKI KOLOR MA TO 
WUDU – JEST BIAŁE, 
CZY CZARNE? SPOJ-
RZAŁ NA MNIE TAK, JAK 
PRZED DWOMA GO-
DZINAMI, POTRZYMAŁ 
W NIEPEWNOŚCI PRZEZ 
ZŁOWRÓŻBNĄ CHWILĘ 
I WRESZCIE WYSZCZE-
RZYŁ ZĘBY W UŚMIECHU.
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– Ten miał szczęście, bo uciekł – pod-
sumował.

– Uciekł? Przed czym? Uciekł skąd? Poza 
tym, jak to możliwe, że ucieka ktoś, kto 
nie żyje, kto ma leżeć w grobie, bo taka 
jest kolej rzeczy? Jeśli już, to mógł uciec 
przed śmiercią i to dawno temu. Nieko-
niecznie z własnej woli. Lecz tylko dlatego, 
że ktoś inny tego chciał. I pomógł mu „nie 
do końca umrzeć”? – zasugerowałem.

Nastało dłuższe milczenie.

ODPOWIESZ ZA „PROSZEK ZOMBIE”
– Bo widzisz, w Haiti mówi się o dobrym 
i złym wudu… – zaczął mój niezwykły 
rozmówca – a złe wudu przyciąga złych 
kapłanów. I mówi się, że kapłan od złego 
wudu robi czasem coś z ludźmi...

– Zombifikuje ich?
– Tak mówią…
– Sam wybiera ofiary, czy dostaje 

zlecenie?
– Czasem mu się płaci, aby się kimś zajął…
Obecnie takie skrajne praktyki powią-

zane z haitańskim folklorem uznawane są 
formalnie za przestępstwo. Artykuł 246 
kodeksu karnego Republiki Haiti traktuje 
o czynie kryminalnym, jakim jest otrucie 
innej osoby w celu pozbawienia jej życia. 

Przy czym artykuł ten jakby rozróżnia 
dwa rodzaje skutków działania trucizn. 
Najpierw, przez otrucie rozumie się 
świadome podanie ofierze w jakikolwiek 
sposób jakiejkolwiek substancji trującej, 
co w konsekwencji może prowadzić do 
zgonu. W drugim przypadku, sprawy 
znacznie się komplikują, gdyż „pozorny 
zgon” ofiary może okazać się jedynie… 
początkową, a nie ostateczną konsekwen-
cją otrucia. Dla lepszego efektu warto 
przytoczyć odpowiedni fragment w orygi-
nale. „Si, par suite de cet état léthargique, 
la personne a été inhumée, l'attentat sera 
qualifié d'assassinat.” Wystarczy mini-
malne skupienie, nawet bez znajomości 
języka, aby z tego ciągu francuszczyzny 
wyłowić coś na kształt słowa „letarg”, co 
już jest osobliwością samą w sobie. Jeśli 
więc z powodu tego letargu osoba zostanie 
pogrzebana, czyn będzie klasyfikowany 
jako morderstwo. W zasadzie ten artykuł 
bije prosto w zombifikację. Powtarzając za 
Profesorem – „takie jest Haiti”.

A co takiego tamten aplikuje ofiarom, 
że potem chodzą tym swoim słynnym 
krokiem, całkiem zamroczeni, bez celu, 
bez świadomości? Serwuje im koktajl 
z narkotyków? A może dostają ten legen-

darny zombie powder, proszek zombie?
– To są amerykańskie filmy, człowie-

ku… – odparł niby obruszony.
– Ale ta historia z proszkiem jest ciągle 

na topie, trzeba przyznać, działa na 
wyobraźnię! A proszek sam w sobie, też 
działa, jak to z nim jest? Istnieje, czy nie? 

– trochę naciskałem.
– Mówią, że po Haiti krążyły od 

zawsze dziwne lekarstwa…
– Czyżby takie „lekarstwo” zażył ten 

Narcisse? I zniknął? Gdzie bywał przez 
tyle lat? Mógł przecież obejść całe Haiti 
ze sto razy, zajrzeć do każdej chałupy, 
w każdej wiosce… Co się z nim działo?

– Nie mam pojęcia, my friend. Ale to 
mogło być złe wudu. To było złe wudu!

Na koniec spytałem Profesora, czy sam 
jest praktykującym wuduistą.

– Tak, to religia mego narodu. W Do-
minikanie mieszka wielu Haitańczyków, 
tutaj także praktykujemy…

Trochę niepoważnie, ale jednak 
zaryzykowałem, dopytując jaki kolor ma 
to wudu – jest białe, czy czarne? Spojrzał 
na mnie tak, jak przed dwoma godzi-
nami, potrzymał w niepewności przez 
złowróżbną chwilę i wreszcie wyszczerzył 
zęby w uśmiechu.
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– Chciałbym jeszcze dokończyć ten ob-
raz, więc może pogadamy wieczorem…?”

Nie potrafię sobie przypomnieć, co 
robiłem tamtego wieczoru… 

IN ENGLISH 

VISA FOR ZOMBIESTAN

If you want to read a story about 
a zombie, the only thing you need 
to do is google the name Clairvius 
Narcisse.

It’s not about some freak with a liking for 
his victims’ brains or some kitschy monster 
in a Hollywood catwalk show. Nothing 
of the kind. It’s about a flesh and blood 
person who was original in every respect 
and came from Haiti, a place invariably 
associated with the legend of the walking 
dead. And there must be something about 
it if a dead man, who was buried in pain 
almost twenty years before, comes back 
to his home village, stands in front of his 
own dumbfounded sister and finally is 
recognized by her after he muttered out 
some facts from their childhood.

FINE HAITIAN DAUBS
It was the early afternoon of a rainy day in 
Las Terrenas. Raindrops as big as avocado 
stones were falling down from grey and 
thick clouds. There were no signs that 
anything would change in an hour or 
two. You go crazy in that country when 
it’s raining cats and dogs because what 
can you do? In my mind’s eye I saw Javier, 
a bellboy from Santo Domingo and a no-
torious Don Juan. He once instructed me 
with a puckish smile that “amigo, there 

are things you can do when the sun shines 
and those you can do when the rain falls”.

Annoyed, I was stuck under a shelter 
that must have belonged to a beach disco 
club. I heard a rustle coming from a pot 
with an agave standing nearby. I looked 
under its fleshy leaves and saw lizards 
having an orgy. A cicada sounded in my 
backpack, I’ve got a text. “It was pouring 
last year too, remember?” I was dogged by 
misfortunes in Las Terrenas. I always got 
there at the wrong time.

I wasn’t alone under the shelter. 
A painter set up his easel and the rest of 
his equipment several metres away. I bet 
he was Haitian. He wasn’t disturbed by 
the weather. He was slowly putting the 
paint on the canvas with deep, creative 
concentration. I grimaced at the sight 
of palms at the wharf whipped by the 
lashing rain. I thought that I could at least 
have a talk with the man. Perhaps it was 
my chance to meet one of those Haitian 
painters, primitivists, whose works are 
mightily faked in the Dominican Repub-
lic to be later bought by tourists believing 
they’re exotic souvenirs. Dominicans have 
their own daubs and pay tribute to several 
inspired landscapists of their own too. But 
it is the Haitians who were born to paint, 
to create in general because Haiti is an 
inconceivable land of artists.

In 1943, their talent was appreciated by 
Dewitt Peters from the United States. He 
came to the island to teach English. After 
work, he would ride his bicycle around 
the nearby villages to see how people 
lived. This is how he discovered primitiv-
ists. Some were painting with the use of 
a chicken feather because they couldn’t 

afford more. But it turned out they were 
so good in painting that they were noticed 
in New York. Dewitt Peters established 
the Centre of Art in Port-au-Prince, and 
Haitian painting reached the whole world.

PAINTER’S EVIL EYE
“What are you painting, señor?” I asked 
a rather unsophisticated question.

A look at the canvas was enough to know 
the answer. Naive hills, a naive meadow, 
naive flowers and a colour frenzy. He 
didn’t reply but turned slowly towards me, 
threw the brush into a cup with water and 
raised his head. His one look made me feel 
terribly uncomfortable. He was staring at 
me for several good minutes before he said 
anything. I quailed. Now you’ve got your 
Haiti as plain as anything, the Haiti you 
wanted. I got caught in a trap. The painter 
stopped pretending he was a painter and 
turned into a bokor in my eyes. And those 
guys don’t pamper their victims. They’re 
rather experts on abracadabra, on voodoo, 
the worse, devilish one. Because there’s 
also good voodoo, but not this time. I was 
helpless. I faced a... “visa for zombiestan”.

“I barely understand what you’re saying 
in Dominican to me,” he muttered the 
words out in English with a heavy accent. 

“I am Haitian...”
So he thought I was a Yankee. Other-

wise, he would speak French. He was prob-
ably assessing whether the dose of powder 
he kept in a vial in his pocket would turn 
the “American” into a model living dead 
man. Instead of darting as far as I could, 
which would probably end like in the 
worst nightmares, I started firing strange 
questions. Do you speak Creole? Are you 
from Port-au-Prince or from Gonaïves, or 
perhaps from the north, from Cap-Haïtien? 
But why was I asking about Creole? The 
only things I can say in the language are: 
thank you, please and sorry. Danger some-
times turns you into a competent freak. 
The bokor responded with hoarse laughter. 
Better. I preferred a John Lee Hooker or 
Muddy Waters stoned with ganja. I relaxed 
a bit, even though I still didn’t know what 
the future held.

HAITIAN AND POLE  
– LIKE BROTHERS
“I speak Creole, it’s true. I’m from Port-au-
Prince, it’s true,” he continued in English.

He knew French too. I thought that 
he rewarded me for a bit of knowledge 
with this burst of cheerfulness. That 

“American” tourist knows something 
about Haiti. Perhaps it saved me. Any-
way, we started talking like normal peo-
ple. When I told him where I came from, 
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he livened up, much to my surprise. Our 
conversation suddenly turned to Poles 
fighting in the Napoleonic forces in San 
Domingo in the 19th century.

Bonaparte sent his Polish comrades to 
the Antilles so that they would help him 
suppress a black rebellion in his overseas 
colony. Allegedly, many Poles rejected 
Napoleon’s imperialist vision. They chose to 
fight for the freedom of the Black insur-
gents. That romanticism saved them from 
the inevitable execution that awaited the 
defeated. Jean-Jacques Dessalines appreci-
ated the attitude of Poles so much that he 
later granted special rights to them in the 
constitution he proclaimed. Poles were al-
lowed freedom in settling in the land of the 
newly established country. Some of them left 
the island because they couldn’t stand the 
murderous climate. Others decided to bear 
the hardships of the tropics and enjoyed the 
freedom they were given. Their descendants 
live modest lives in the Haitian interior to 
this day; they have dark skin but blue eyes 
and as if more Slavic features. What’s more, 
they’re aware of their origin.

As far as I’m concerned, I met someone 
more than just a primitivist painter. The 
man had once been a teacher in his coun-
try and later started earning his living as 
a painter. Let’s call him Professor.

ZOMBIES ARE EVERYWHERE
When our conversation, which this 
time focused on the Dominican Re-
public-Haiti relations, started to lose 
its momentum, I thought it was high 
time I moved straight to the crux of my 
Haitian fascinations and asked about... 
zombies. His sudden response didn’t 
actually surprise me.

“Zombies are everywhere!”
I immediately moved some eight and 

a half thousand kilometres to the east in 
my mind, thought about Poland and the 
centre of Warsaw and agreed with my 
interlocutor.

“Zombies can be here, in Las Terrenas,” 
he continued. “If you do something bad 
to your family or neighbours, they will 
make you turn into a zombie. They’ll 
expel you from the village. Zombies 
don’t have freedom, they don’t have free 
will. Zombies want to die, but they can’t. 
It’s punishment,” he looked at me and 
replied. “It’s punishment...”

If I became a zombie, would I wander 
around the fields in a state of torpor like 
a slave on someone’s sugar cane planta-
tion? I’ve read about it...

“They’re just stories. You’ll meet living 
Haitians on sugar fields or other places in 
the Dominican Republic, and they have 

nothing to do with zombies. Although 
their appearance tells a completely differ-
ent story,” he paused for a moment.

What he was talking about are los 
bateyes, workers’ towns located close to 
sugar cane plantations and inhabited 
mainly by Haitian macheteros who har-
vest the crop. There are also whole Haitian 
families who change those places, which 
are often devoid of any sanitary facilities, 
into settlements of human poverty. I’ve 
seen los bateyes in various parts of the 
Dominican Republic, and they’ve always 
looked depressing, especially out of season, 
when there are few jobs and workers have 
to make it to the next harvesting.

When Professor returned to our con-
versation, he picked up a new, intriguing 
thread as if he sensed my intention.

“The point is that people in Haiti aren’t 
afraid of zombies themselves, they’re 
afraid of becoming one. Understand? It is 
not death that is terrifying but what might 
happen after that. It’s like fear of not 
dying... completely. That’s Haiti.”

I immediately made a reference to the 
world-famous case of “a living dead man” 
made precisely in Haiti.

“And that man of yours, Narcisse or 
whatever his name, whom BBC once 
filmed, was he lucky? Almost twenty years 
after he’d been buried, he came back to 
his home village...”

Professor knew what I was talking about.
“He was lucky because he escaped,” he 

summed up.
“Escaped? From what? From where? 

Besides, how is it possible that someone who 
isn’t alive, who is supposed to rest in a grave, 
because that’s the way things work, escapes? 
If anything, he could have run away from 
death a long time ago. Not necessarily of his 
own free will. But only because someone 
else wanted that. And helped him to ‘not die 
completely’?” I suggested.

Silence prevailed for some time.

YOU WILL ANSWER FOR “ZOMBIE 
POWDER”

“You see, we can talk about good and 
bad voodoo in Haiti,” my extraordinary 
interlocutor said. “And bad voodoo 
attracts bad priests. And they say that 
a bad voodoo priest does something to 
people sometimes...”

“He zombifies them?”
“So they say.”
“Does he choose his victims himself or 

does he get contracts?”
“Sometimes they pay him for taking care 

of someone...”
Such extreme practices connected with 

Haitian folklore are now officially consid-

ered a crime. Article 246 of the Haitian 
Penal Code states that poisoning someone 
in order to take his life is a crime. But the 
regulation distinguishes between two types 
of effects of poison. Firstly, poisoning is 
understood as any attempt on the life of 
a person with the intentional use of any 
substance which can cause death, regardless 
of the manner in which the substance is 
used. In the second case, things become 
much more complicated because the victim’s 

“apparent death” might turn out to be... the 
initial consequence of poisoning, not the 
last one. It is worth quoting the sentence 
in its original version for a better effect. „Si, 
par suite de cet état léthargique, la personne 
a été inhumée, l'attentat sera qualifié d'assas-
sinat.” A bit of concentration, even without 
any knowledge of the language, is enough 
to pick out something like “lethargy” from 
that string of French words, which is already 
a peculiarity in itself. So if a person is buried 
because of that lethargy, the act will be 
considered murder. In principle, the article 
is aimed straight at zombification. To quote 
Professor, “that’s Haiti”.

But what does such a man administer 
to his victims that they walk in that 
famous manner in a complete daze, 
aimlessly, unaware of anything? Does he 
give them a drug cocktail? Or perhaps the 
legendary zombie powder?

“They’re just American movies, man...” 
Professor said indignantly.

“But the story about powder is still on 
top, you have to admit that it stimulates 
the imagination! And does the powder 
itself work too? What about it? Does it 
exist or not?” I pressed him a bit.

“They say there have always been strange 
drugs passed around in Haiti...”

“Did Narcisse take exactly that kind of 
drug? And disappeared? Where was he all 
those years? After all, he could go around 
the whole Haiti a hundred times, look 
inside each cottage in each village... What 
was he doing?”

“I have no idea, my friend. But it could 
have been bad voodoo. It was bad voodoo!”

Finally, I asked Professor if he was 
a practicing voodooist himself.

“Yes, it’s the religion of my nation. Many 
Haitians live in the Dominican Republic, 
we practice here too...”

A bit irresponsibly, I risked and asked 
about the colour of that voodoo, is it black 
or white? He gave me the same look as 
two hours before, kept me in suspense for 
a foreboding moment and finally grinned.

“I’d like to finish the painting so perhaps 
we could talk in the evening...?”

I can’t remember what I was doing 
that night...
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W ŚWIECIE  
CZAROWNICY JEX

TEKST I ZDJĘCIA: Jakub Milszewski 



T
rochę się przestraszyłem, że już 
nie ma dla mnie ratunku. Stosy 
płyt, godziny koncertów. Zero 
emocji. Nic mnie już nie ruszało, 
a przecież jestem jeszcze młody, 

jeszcze jakoś potrafię się cieszyć. Ale 
może obfite w wydarzenia lato wykastro-
wało mnie emocjonalnie? Może już mu-
zyka nie jest w stanie dać mi nic więcej, 
niż tylko chwilki radości spowodowanej 
tym, że piję piwo na koncercie zespołu, 
za który jeszcze trzy lata temu dałbym się 
pokroić? Może już do końca życia zakła-
dając słuchawki będę tylko analizował 
kolejną piosenkę, dzielił ją na takty, na 
metra, na partie, ścieżki, instrumenty, 
wyszukiwał niedociągnięcia i potknięcia, 
zamiast po prostu przejmować od niej 
kolory, uczucia, energię?

Przecież kiedyś, jeszcze całkiem 
niedawno potrafiłem. Cieszyłem się jak 
dziecko idąc na koncert lubianego zespołu. 
Czasem jeszcze tydzień po występie byłem 
nim podniecony. Kiedyś dobra płyta po-
wodowała u mnie ciarki, wystarczyło na 
nią choćby zerknąć. Teraz? Jakość nagra-
nia za słaba, światła na koncercie oślepia-
jące, piwo za zimne, okładka za brzydka. 
Dopadły mnie marazm i zgorzknienie. 
A może po prostu za dużo już widziałem 
i słyszałem? Może fakt, że w Polsce teraz 
występują duże gwiazdy i nikogo to nie 
dziwi spowodował, że wybrzydzam? 

Czy są od tego jacyś lekarze?
Są.
Obojętność na muzykę dopada mnie 

co jakiś czas. Boję się jej straszliwie, 
więc kiedy tylko zauważam jej pierwsze 
objawy od razu szukam remedium. Le-
karzem okazuje się zazwyczaj jakiś nowy, 
nieznany mi artysta, który nieoczekiwa-
nie podsuwa mi syrop i przywraca radość 
z muzyki oraz umiejętność słuchania, nie 
tylko słyszenia. Było ich już wielu. Tym 
razem lekarką okazała się Jex Thoth. 

Kiedy tylko gaszę światło, zakładam słu-
chawki i zamykam oczy, Jex prowadzi mnie 
przez las, każe poddać się delikatnemu 
prądowi rzeki, żebym w końcu rozpuścił 
się w dźwiękach i przestał istnieć niczym 
ta Ofelia z okładki. Począwszy od szumu 
wiatru, od którego zaczyna się „To Bury”, 
przez delikatny „Into a Sleep” i czarujący 

„Keep Your Weeds”, aż do monumentalnego 
zakończenia „Psyar” – nie potrafię znaleźć 
wyjścia z krainy, do której wciągają mnie 
blond czarownica Jex i jej koledzy.

Oto właśnie album „Blood Mood 
Rise” amerykańskiego zespołu Jex Thoth, 
dowodzonego przez wokalistkę Jessicę 
Bowen, która na scenie muzycznej legity-
muje się właśnie przydomkiem Jex Thoth. 
Jej krążka sprzed dwóch lat (ani żadnego 

innego) nie znajdziecie raczej na półkach 
w galeriach handlowych. I też nie każdy 
powinien go szukać. Nie każdemu smutna, 
ale zmysłowa aż do granicy z erotyką mu-
zyka przypadnie do gustu. Nie każdy jest 
równie co ja podatny na tę porcję subtelnej 
psychodelii i czarownictwa. Ale dla mnie 
nie ma ona litości, tym bardziej jesienią 
i zimą, kiedy brak mi słońca. Jej dźwięko-
we eliksiry sprawiają, że nie chcę, żeby się 
pojawiło. W ciemności jest mi dobrze.

Czy to niebezpieczne? 

IN ENGLISH 

IN THE WORLD OF JEX THE WITCH

I was slightly afraid that there was no hope 
for me any more. Piles of albums, hours of 
concerts. No emotions. Nothing moved 
me. And yet I’m still young and able to en-
joy things. But perhaps the summer, which 
was so crammed with interesting events, 
has castrated me emotionally? Perhaps 
music is not able to give me more than just 
a fleeting moment of joy derived from the 
fact that I’m drinking beer at a concert 
played by a band I would give everything 
for three years ago? Perhaps the only thing 
I would do with my headphones on for 
the rest of my life would be analyse each 
song, divide it into bars, meters, parts and 
instruments and seek out shortcomings and 
gaffes instead of drawing colours, feelings 
and energy from music?

After all, I could do it until quite 
recently. I was as happy as a sandboy 
when I was going to my favourite 
band’s concert. Sometimes, I felt the 
same excitement even a week after such 
a performance. A good album used to 
send shivers down my spine, even if I just 
took a look at it. And now? The quality 
of recordings is too low, the lights at 
concerts are too blinding, beer is too cold 
and covers are too ugly. I have sunk into 
a state of apathy and grown embittered. 
Or perhaps I have already seen and heard 
too much? Perhaps the fact that great 
celebrities now perform in Poland and 
that it does not surprise anyone any more 
makes me fussy?

Are there any doctors able to cure me?
Yes, there are.
Indifference to music seizes me from 

time to time. I am desperately afraid of 
it, so when I notice its first symptoms, 
I quickly look for a remedy. I send for 
doctors, most usually new artists I ha-
ven’t known so far. They give me syrup 
and restore the joy I discover in music 
and my ability to not only hear but 
also listen to it. I’ve already consulted 
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many of them. This time, Jex Thoth has 
turned out to be such a doctor.

When I turn the lights off, put my 
headphones on and close my eyes, Jex 
leads me through the forest and tells me 
to succumb to the delicate river current 
so that I can finally dissolve in sounds 
and vanish like the Ophelia from the 
cover. From the swoosh of the wind 
heard in the beginning of “To Bury” 
through the delicate “Into a Sleep” and 
the charming “Keep your Weeds” to 
the monumental ending called “Psyar”, 
I cannot find the way out from this land 
into which I’m dragged by Jex the witch 
and her colleagues.

I am talking about the album Blood 
Moon Rise by Jex Thoth, an American 
band led by singer Jessica Bowen, who 
uses precisely the nickname Jex Thoth 
on the musical scene. You won’t find her 
record published two years ago (or any 
other) on the shelves in shopping centres. 
And not everyone should actually look 
for it. Not everyone will take a liking 
to her sensual, almost erotic music. Not 
everyone is as prone to that portion of 
subtle psychedelia and witchery as me. 
And she has no mercy for me, especially 
during autumn and winter, when there’s 
not enough sunlight. Her elixirs prepared 
from sounds make me wish for the sun to 
never rise. I feel good in darkness.

Is it dangerous? 
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ale niech to zostanie między 
nami.seeing every month.



Peter Pomerantsev, autor wydanego tym roku reportażu „Jądro dziwności.  
Nowa Rosja” jest brytyjskim dziennikarzem o rosyjskich korzeniach. Przez dziewięć 
lat pracował w kraju swoich rodziców, tworząc filmy dokumentalne dla jednego 
z rozrywkowych kanałów telewizyjnych. Obraz, który wyłania się z jego książki,  

jest nieco mniej rozrywkowy.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: Mat. prasowe

ROSJA JEST MISTRZEM
ŚWIATA W AUTODESTRUKCJI

W
Y

W
IA

D
 

In
te

rv
ie

w
 

36



DLACZEGO POSTANOWIŁEŚ 
PRACOWAĆ WŁAŚNIE W ROSJI?
Przyjechałem tam w 2001 roku. Wła-
śnie skończyłem studia, było napraw-
dę wspaniale. To był czas ożywienia 
gospodarczego. Było jak w Nowym 
Jorku w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku. Moskwa tryskała witalnością, 
to było świetne. Znam rosyjski, więc 
było mi łatwiej. Ale nie to było główną 
przyczyną mojego wyjazdu. Chodziło 
raczej o to, że Moskwa wydawała się 
idealnym miejscem. Było to jedno 
z miast, które przeżywały w tym czasie 
boom. Podobnie było w Chinach, Peki-
nie, Bombaju. Ale dla mnie Rosja była 
bardziej interesująca niż Chiny.

Z POCZĄTKU PRACOWAŁEŚ JEDNAK 
W THINK TANKACH. DLACZEGO 
Z POLITYKI PRZESZEDŁEŚ DO PRZE-
MYSŁU ROZRYWKOWEGO?
Był rok 2001, miałem 24 lata, siedziałem 
na spotkaniu dotyczącym przepisów 
wizowych i nagle stwierdziłem „Pieprzyć 
to”. Nie byłem zbyt odpowiedzialny 
(śmiech). Moja mama jest filmowcem, 
tata pisarzem, więc to, że ja siedziałem 
w polityce, było dość dziwne. Po prostu 
czekałem, aż sam zacznę pracować 
w tym, w czym większość mojej rodziny. 
Na początek wybrałem szkołę filmową.

I Z TEJ FILMOWEJ PERSPEKTYWY 
WYŁONIŁ CI SIĘ CAŁOŚCIOWY 
OBRAZ ROSJI.
Byłem tam 9 lat, miałem dość czasu, by 
złożyć ten obraz w całość. Poza tym on 
się zmieniał nie tylko w przestrzeni, ale 
i w czasie. Dopiero po tym, jak wróci-
łem do Londynu i zacząłem opowiadać 
innym, co zobaczyłem, zrozumiałem, że 
to wszystko nie były tylko jakieś poje-
dyncze historyjki, ale że było w tym coś 
więcej, że był to cały system i psychologia 
narodu. Przyjechałem w 2001 roku, więc 
była to Rosja XXI wieku. Zrozumiałem 
to dopiero post factum.

ROBIŁEŚ NOTATKI, CZY PISAŁEŚ 
Z PAMIĘCI?
90% zawartości książki to rzeczy, które 
sfilmowałem, miałem więc transkrypcję 
niektórych nagrań. Mówią mi, że książka 
jest bardzo wizualna, a to dlatego, że 
przejrzałem wszystkie moje nagrania. 
Zapisywałem sceny, miałem szczęście. 
Ale bywały chwile, kiedy uciekałem 
się do pamięci – na niej właśnie oparty 
jest wątek o moich przyjaciołach. To 
zawsze stanowi pewną trudność podczas 
zapisywania wspomnień. Czasem do nich 
wracałem i sprawdzałem je. Ale miałem 
to szczęście, że pracowałem w telewizji, 
bo większość materiału była nagrana.

Z TWOJEJ KSIĄŻKI WYŁANIA SIĘ 
OBRAZ ROSJI JAKO DEKADENCKIE-
GO, AUTOIRONICZNEGO TEATRU. 
CZY WŁAŚNIE W TEN SPOSÓB PO-
STRZEGASZ ROSJAN? DO NICZEGO 
NIE PODCHODZĄ NA POWAŻNIE?
Ironia to naprawdę poważna sprawa. 
Olga Yakimowa, brytyjsko-rosyjska 
socjolog pracująca na uniwersytecie 
w Londynie, napisała wspaniałą pracę na 
temat tego, w jaki sposób można zrozu-
mieć Rosję. Kluczem jest tutaj ukhmilka, 
sarkastyczny uśmiech, którym Rosjanie 
darzą cię na koniec rozmowy. Cały czas 

można to obserwować u Putina. Ten 
uśmiech oznacza, że sensu zawsze należy 
doszukiwać się między wierszami. Kiedy 
Putin mówi, że na Ukrainie nie ma rosyj-
skich żołnierzy, ale wcale nie ma tego na 
myśli, uśmiecha się właśnie w ten sposób. 
Rosja zawsze się wokół tego kręci: istnieją 
jakieś oficjalne zasady, ale oprócz tego jest 
ten uśmieszek. Trzeba starać się zrozu-
mieć, co naprawdę mówca ma na myśli. 
To gorzka ironia. Powiedziałbym nawet, 
że nieprzyjemna. W ten sposób Rosjanie 
radzą sobie z rzeczywistością. I z tego ro-
dzi się frustracja przy próbie zrozumienia 
rosyjskiej polityki. Powstały całe prace 
socjologiczne na temat tego sarkastyczne-
go uśmiechu jako sposobu zrozumienia, 
w jaki sposób działa Rosja.

TO TROCHĘ PRZERAŻAJĄCE, ŻE 
LUDZIE ŻYJĄ W RZECZYWISTOŚCI, 
W KTÓREJ CODZIENNIE MUSZĄ 
UDAWAĆ.
Są do tego przyzwyczajeni. Kiedy w tym 
żyjesz, stajesz się tego częścią. Zaczynasz 
podobnie się zachowywać i – przez pe-
wien proces inicjacji – stajesz się częścią 
tej rzeczywistości. Wśród tematów, jakie 
dotykam w mojej książce, jest historia 
młodych żołnierzy. Jedną z klasycznych 
form inicjacji społecznych jest służba 
wojskowa. Najlepszym tego przykładem 
jest prawdopodobnie Izrael, gdzie ta 
inicjacja dokonuje się właśnie poprzez 
pójście do wojska. Oficjalnie w Rosji 
istnieje obowiązkowa służba wojsko-
wa. Każdy musi oficjalnie pójść, ale 
większość się wymiguje. Składa się na 
to cały skomplikowany system korupcji. 
Najpierw twoja matka znajduje lekarza, 
który jest skłonny powiedzieć, że jesteś 
chory, potem idziesz do szpitala i udajesz 
chorego, potem lekarz udaje, że jesteś 
chory i dają ci mały papierek, z którym 
idziesz do jednostki wojskowej. Wszyscy 
wiedzą, że to ściema, ale obdarzają 
cię tym swoim uśmieszkiem, zresztą 
biorą swoją łapówkę. W ten sposób już 
w młodym wieku możesz uniknąć służ-
by wojskowej, ale musisz wziąć udział 
w całej tej szopce. Z tego też bierze się 
absurdalność partii politycznych i wybo-
rów, które są de facto pseudowyborami. 
Każdy w Rosji wie, że wybory to lipa. 
To tylko pusty rytuał: idziesz i głosujesz 
na Putina, po prostu wchodzisz i wycho-
dzisz, trwa to minutę i nie ma nic wspól-
nego z demokracją. Oni oczywiście 
okraszają ten rytuał demokratycznym 
językiem. Wszystko to tylko pozory 
i to także odzwierciedla, w jaki sposób 
funkcjonuje tam polityka.

W
Y

W
IA

D
 

In
te

rv
ie

w
 

37
 

KLUCZEM JEST TUTAJ 
UKHMILKA, SARKA-
STYCZNY UŚMIECH, 
KTÓRYM ROSJANIE 
DARZĄ CIĘ NA KONIEC 
ROZMOWY. CAŁY CZAS 
MOŻNA TO OBSERWO-
WAĆ U PUTINA. TEN 
UŚMIECH OZNACZA,  
ŻE SENSU ZAWSZE NA-
LEŻY DOSZUKIWAĆ SIĘ 
MIĘDZY WIERSZAMI. 
KIEDY PUTIN MÓWI,  
ŻE NA UKRAINIE NIE 
MA ROSYJSKICH ŻOŁ-
NIERZY, ALE WCALE 
NIE MA TEGO NA 
MYŚLI, UŚMIECHA SIĘ 
WŁAŚNIE W TEN SPO-
SÓB. ROSJA ZAWSZE 
SIĘ WOKÓŁ TEGO 
KRĘCI: ISTNIEJĄ JAKIEŚ 
OFICJALNE ZASADY, 
ALE OPRÓCZ TEGO 
JEST TEN UŚMIESZEK.



VLADIK MAMYSZEW-MONROE, 
PERFORMER, KTÓRY CAŁE ŻYCIE 
PRZEBIERAŁ SIĘ ZA KOGOŚ INNEGO, 
WYDAJE SIĘ JEDYNĄ AUTENTYCZ-
NĄ POSTACIĄ W TWOJEJ KSIĄŻCE.
Odniósł spory sukces na Zachodzie, ale 
wydaje mi się, że ludzie nie do końca go 
tam zrozumieli. Zdał sobie sprawę z tego, 
że w Rosji wszystko jest tylko przedsta-
wieniem. On w pewien sposób ośmieszał 
ten kult. Nie myślałem o tym w ten 
sposób... Kolejną rzeczywistą postacią 
jest Mozajew, który szukał utraconej Mo-
skwy, ale to było tylko złudzenie. Więc 
masz rację, nie zdawałem sobie z tego 
sprawy, ale skoro o tym wspomniałaś, 
chętnie z tego skorzystam! (śmiech)

ŹLE SKOŃCZYŁ.
Jego styl życia był typowy dla cyganerii. 
Zapłacił swoją cenę.

Dalszy ciąg wywiadu przeczytacie na 
www.anywhere.pl 
 
IN ENGLISH 

RUSSIA IS THE WORLD CHAMPION 
IN SUICIDE

PETER POMERANTSEV, THE AUTHOR 
OF THE REPORTAGE “NOTHING IS 
TRUE, EVERYTHING IS POSSIBLE. 
THE SURREAL HEART OF THE NEW 
RUSSIA” IS A BRITISH JOURNALIST 
OF RUSSIAN DESCENTS. FOR NINE 
YEARS HE HAD BEEN LIVING 
IN HIS PARENTS' HOMELAND, 
WORKING FOR ONE OF RUSSIA'S 
ENTERTAINMENT TV CHANNELS. 
THE WORLD DESCRIBED IN HIS 
BOOK IS NOT SO ENTERTAINING.

WHY DID YOU DECIDE TO WORK  
IN RUSSIA?
I arrived there in 2001. I’d just finished 
university and it was incredibly exciting. 
It was a boom time. It was like New York 
in the 1920s. Moscow had that feel to it. 
It had that feel of someone that was bur-
sting with vitality and it was fun. I spoke 
Russian, so I had advantages as well. That 
wasn't the main reason, the main reason 
was that it seemed the sort of place to 
be. It was one of the two cities that were 
booming at that time, so were China, 
Beijing, Bombay. But I found Russia 
more interesting than China.

BUT AT THE BEGINNING YOU 
WORKED AT THINK TANKS. WHY 
DID CHANGE POLITICS FOR THE 
ENTERTAINMENT INDUSTRY?
Around 2001, I was 24, I was sitting in 

a meeting about visa regulations and I re-
alised “F... this”. I wasn't very responsible. 
My mother's a filmmaker and my father's 
a writer so it was actually weird that 
I worked in politics. I just waited to work 
in what most of my family did. So I went 
to film school at first.

FROM THAT POINT OF VIEW YOU 
SAW THE WHOLE IMAGE OF RUSSIA.
I was there for 9 years, I had time to put 
that image together. Also, it was chan-
ging in time, not just space. Only when 
I got back to London and started telling 
people about what I've seen did I realise 
that what I’d seen were not just little sto-
ries, but that there was actually a bigger 
thing in that, that it was a system and 
national psychology. I got there in 2001, 
so it was the 21st-century Russia. So it 
only made sense to me post factum.

DID YOU KEEP NOTES OR JUST 
WROTE STRAIGHT FROM YOUR 
MEMORY?
90% of the stuff in the book was the stuff 
I filmed, so I had transcripts of some vide-
os. People tell me it's very visual, and that's 
because I went through all the videos I'd 
made. I was writing down shots, I was luc-
ky. But there were moments when I used 
memory – the stuff about my friends is 
based on that. It's always difficult when 
you write a memoir. Sometimes I went 
back and checked on them: “This is how 
I remember this”. But I was lucky I wor-
ked in TV, everything was filmed.

THE OVERALL IMAGE IS THE 
ONE OF RUSSIA AS A DECADENT, 
SELF-IRONIC THEATRE. DO YOU 
PERCEIVE RUSSIANS LIKE THAT? DO 
THEY TAKE EVERYTHING SELF-IRO-
NICALLY RATHER THAN SERIOUSLY?
Irony is a very serious thing. There's 
a lovely work by a British-Russian 
anthropologist, Olga Yakimova, who 
teaches at a London university. She has 
a whole chapter which says that the way 
to understand Russia is through ukhmil-
ka, the self-sarcastic smile they give you 
at the end of conversations. Putin uses it 
all the time. It says that the meaning is 
always between the lines. When Putin 
says there are no Russian soldiers but he 
doesn’t mean it, he gives that little smile. 
Russia is always around that: there are 
the official rules and there's the little 
smile. You have to understand what the 
real meaning between everything is. It's 
very dark irony. It's unpleasant irony, I'd 
say. This is how Russians take the gate to 
reality. And that's the source of frustra-

tion felt when trying to understand Rus-
sian politics. There are whole sociological 
works on that sarcastic smile as a way to 
understand how Russia works.

IT'S KIND OF SCARY TO THINK 
PEOPLE LIVE IN SUCH REALITY 
EVERY DAY.
They're used to it. When you live in it, you 
just become a part of it. You start playing 
along, and becoming a part of that is a pro-
cess of initiation. One of the things I cover 
in the book is the story of young soldiers. 
Doing military service is the classic form 
of initiation in a society – Israel is probably 
the best example, initiating happens 
through going to the army. In Russia, you 
have, officially, national service. Everyone 
officially has to go. But most people get 
off. But the way to get off is a very complex 
system of corruption. Your mother has to 
find a doctor who's willing to say that you're 
ill, then you have to go to hospital and pre-
tend that you are ill, then the doctor has to 
pretend that you're ill and they'll give you 
a little piece of paper that you take to the 
military thing. They know it's all fake, but 
they give you that little smile and take their 
corruptions as well. So, from a very young 
age you may have avoided the military 
service, but you must have broken into that 
parade of simulation. From that comes the 
absurd with political parties and elections 
that are pseudo elections. Everyone in 
Russia knows elections are a sham. They 
are a ritual: you go, you vote for Putin, and 
it's like coming up and going down in one 
minute, nothing to do with democracy. Of 
course they feed that ritual with democratic 
language. Everything is a simulation, and 
that reflects how the politics pursue as well.

VLADIK MAMYSHEV-MONROE, 
THE PERFORMER SEEMS TO BE 
THE ONLY REAL CHARACTER YOU 
DESCRIBED.
He was quite successful in the West, but 
I don't think people understood him 
there. He made sense of Russia, where 
everything is a performance. He sort of 
satirized the cult of performance. I haven't 
thought it that way... The other real person 
is Mozayev, who was looking for lost 
Moscow, but that's his illusion. So, you're 
right, I haven't realised that, but now that 
you've said it – I'm gonna use it! (laughs)

HE ENDED UP BADLY.
He's had a very bohemian lifestyle. He 
paid his price. 

For the rest of the interview see:  
www.anywhere.pl
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PETER POMERANTSEV  
„JĄDRO DZIWNOŚCI”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Autor reportażu, Brytyjczyk rosyjskiego pochodzenia, opisuje 
dziewięć lat swojego pobytu w Rosji, swoją pracę w moskiewskich 
telewizjach i historie ludzi, których portretował na jej potrze-
by – jedne z nich w zmontowanej wersji weszły do pogodnych 
dokumentów rozrywkowych, inne okazywały się zbyt depresyjne. 
Bohaterowie esejów Pomerantseva to naciągaczki polujące na 
milionerów, eksperci z Zachodu, przysłani w celu wdrażania 
demokracji, post-mesjasze i pseudocouche, pojedynczy idealiści 
walczący o sukcesywnie burzone zabytkowe budynki Moskwy 

– czyli wszyscy ci, których można spotkać i u nas, tyle że w rozmi-
arze odpowiadającym rozmiarom (byłego? a może właśnie przyszłe-
go?) Imprerium. Rzeczywistość, w której znalazł się Pomerantsev, 
to dogorywający bal karnawałowy, na którym każdy ma podwójną 
tożsamość. Najwięcej miejsca autor poświęca roli mediów jako 
narzędzia propagandy: „To nie jest kraj w trakcie transformacji, ale 
jakiś rodzaj postmodernistycznej dyktatury, która wykorzystuje 
język i instytucje demokratycznego kapitalizmu do autorytarnych 
celów.” – pisze. Są miejsca, gdzie opowiada o tym samym kraju 
z czułością. Dlatego ta książka jest i niepokojąca, i piękna. 

PETER POMERANSTEV  
“NOTHING IS TRUE AND EVERYTHING  
IS POSSIBLE” 

PUBLISHED BY CZARNE, WOŁOWIEC 2015

The author of the book, a Brit of Russian descent, describes nine 
years of his stay in Russia, his work in Moscow-based television 
networks, and histories of people whom he had portrayed for his 
job. Some of them became part of cheerful documentaries, others 
turned out to be too depressing. Pomerantsev’s protagonists are 
female trickster who hunt millionaires, Western experts sent to 
introduce democracy, post-Messiahs and pseudo-coaches, single 
idealists fighting for historical buildings of Moscow that are con-
tinuously being razed. In other words, all the people you would 

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds 

R
EC

EN
ZJ

E 
Re

vi
ew

s

Tekst: Sylwia Gutowska meet in any post-soviet country, except in numbers matching 
the size of the (former? or, perhaps, future?) Empire. The reality 
that Pomerantsev has found himself in is a languishing carni-
val, where everyone has a double identity. The better part of 
the book is devoted to the propagandist role of the media: “It’s 
not a country undergoing a transformation, but some kind of 
a post-modernist dictatorship that uses language and institutions 
of democratic capitalism to authoritarian ends.” - he writes. There 
are parts that describe the very same country with affection. 
That’s what makes this book both unsettling and beautiful. 

MICHAŁ WITKOWSKI  
„FYNF UND CFANCYŚ”
WYD. ZNAK, KRAKÓW 2015

Witkowski odszedł od eksperymentów 
z powieścią kryminalną i wraca 
do tego, za co pokochali go fani 
(i fanki) – starego, poczciwego kampu, 
niepodszytego grozą, a tylko retro-nos-
talgią. Wraca w wielkim stylu. Książka 
klimatem przypomina „Lubiewo”, 
ale tym razem zamiast PRL-owskich 
ciot i nowoczesnych gejów mamy 
młodych chłopców (tytułowy Fynf, 

czyli Michał, który pseudonim swój zawdzięcza rozmiarom 
członka, i Dianka, mniej obrotny kolega ze Słowacji) z Europy 
Wschodniej, którzy pragną bogactwa Europy Zachodniej 
i starych bogaczy, którzy kupują od nich młodość. Sytuacja gom-
browiczowska, co w przypadku tego autora nie dziwi, do tego 
mnóstwo humoru, przegiętości, a przy tym całkiem poważne 
spojrzenie na społeczeństwo po upadku Muru Berlińskiego. 
Ciekawe spostrzeżenia na temat seksualności, które można uznać 
za uniwersalne. Konkretne zakończenie. Słowem, jedna z moc-
niejszych pozycji tego pisarza. 

MICHAŁ WITKOWSKI  
“ FYNF UND CFANCYŚ” 

PUBLISHED BY ZNAK, CRACOW 2015

Witkowski has abandoned experiments with crime fiction and 
returns to the very thing that has made his fans love him — 
good, old camp, which is not laced with horror, but just plain 
retronostalgia. He is coming back in great style. The book’s 
atmosphere resembles Lubiewo, but now instead of fags from 
the People’s Republic of Poland and modern gays, we encoun-
ter young boys (the main character Fynf — Michał — whose 
nickname stems from the size of his member, and Dianka — 
a less resourceful chap from Slovakia) from Eastern Europe, 
who desire the wealth of Western Europe, and old, rich men 
that pay them for their love. There are some parallels between 
the described situation and novels written by Gombrowicz, 
which comes as no surprise to Witkowski’s fans. What is 
more, the book is full of humour. It goes over the top, but 
at the same time presents a serious outlook on the society 
after the fall of the Berlin Wall. The author makes interest-
ing observations about sexuality, which can be regarded as 
universal. The ending is very meaningful. All in all, it is one 
of Witkowski’s best books. 

40





R
EC

EN
ZJ

E 
Re

vi
ew

s
42

 

„ALPY”
reż. Giorgos Lanthimos

TEKST: Wojciech Kuczok  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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S
koro grudzień miesiącem 
powtórek, bo święta, bo się 
przyzwyczaiło, że przy stole 
rodzina  polska zgromadzona 
lubi mieć choćby i za plecami 

stale włączony telewizor, a tam ciągle 
tylko Kevinowie sami (swoi) w potopie 
– sam sobie powtórzyłem film, co to był 
przemknął kilka lat temu. Może i Gre-
cję trapi kryzysie, za to kino greckie 
przeżywa najlepsze lata swojej historii. 
W oczekiwaniu na premierę „Homara” 
obejrzałem poprzedni film Giorgosa 
Lanthimosa i choć „Alpy” nie mają siły 
debiutanckiego „Kła”, charakteru pisma 
twórcy greckiej nowej fali nie sposób 
przecenić. Jego poetykę nazwałbym 
realizmem pozorowanym: autor ustala 
radykalne reguły gry już na starcie, 
dzięki czemu jakiekolwiek protesty 
widza przeciw sytuacjom wydumanym 
i nieprawdopodobnym tracą sens. W tej 
okrutnej makabresce wracają motywy 
zniewolenia, przemocy i patriarchalnej 
dominacji, tyle że „Kieł” był przenikli-
wą, rodzinną metaforą systemów tota-

litarnych, zaś „Alpy” z niespodziewanej 
strony nakłuwają otępiałe społeczeń-
stwo konsumpcyjne. Usługa odgrywa-
nia postaci zmarłych, która ma rzekomo 
pomóc w pracy żałoby, łatwo znajduje 
nabywców, spragnionych choćby tylko 
skutecznej iluzji, pomocnej, by odłożyć 
w czasie nieuniknione cierpienie. Boha-
terka filmu zatraca się jednak w swojej 
roli, ba, któż tu się nie zatraca – przy-
gnębiający świat Lanthimosa jak zwykle 
wypełniają ludzkie obsesje. Tym, co 
stanowi o mocy tego kina, jest powścią-
gliwość reżyserskiej ekspresji i trafne, 
nienatrętne rozważanie istotnych 
zagadnień egzystencjalnych, jak choćby, 
w przypadku „Alp”, skandalu śmiertel-
ności. To nie jest film bezdyskusyjny 
– ale warto go sobie wyjąć z lamusa, 
warto się o niego pokłócić. 

IN ENGLISH 

ALPS
DIRECTED BY YORGOS LANTHIMOS  
 
As December is the month of reruns 
because of Christmas and the habit of 
leaving the TV on when whole Pol-
ish families are gathered at the table 
watching all those stale hits everyone is 
already fed up with but keeps watching 
them anyway, I decided to once again 
watch a film that sneaked by almost 
unseen several years ago. Perhaps Greece 
is indeed faced with crisis, but Greek 
cinema goes through the best period of 
its history. In anticipation of the release 
of The Lobster, I watched the previous 
film by Yorgos Lanthimos, and even 
though Alps does not have the power of 
his debut Dogtooth, it’s impossible to 
overrate the talent revealed by the repre-
sentative of the Greek new wave. I’d call 
his poetics “feigned” realism: the author 
establishes radical rules of the game at 
the very beginning, thanks to which 
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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. 

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

there’s no point in protesting against in-
vented and unthinkable situations. This 
cruel macabre play once again tackles 
such motifs as enslavement, violence 
and patriarchal dominance, but while 
Dogtooth was a perspicacious, family 
metaphor of totalitarian systems, Alps 
pierce the numbed consumerist society 
from an unexpected side. Impersonating 
the deceased, supposed to help their 
families and friends cope with mourn-
ing, quickly turns out to be a popular 
service used by those craving for at least 
some illusion in order to postpone the 
inevitable pain. But the main protag-
onist loses herself in her role; in fact, 
everyone loses themselves in the depress-
ing world created by Lanthimos and, 
as usual, filled with human obsessions. 
What makes that cinema so powerful 
is the self-restraint of the directorial 
expression and accurate, non-intrusive 
reflections on fundamental existential 
problems, like for instance, in the case 
of Alps, the scandal of mortality. It is 
not an unarguable film, but it is worth 
being dug out and quarrelled about. 



G
dański Jarmark Bożona-
rodzeniowy to już trady-
cja. Każdy, kto ten czas 
spędza w Gdańsku, wie,  
że w grudniu Targ Węglo-

wy jest najbardziej świątecznym miejscem 
w mieście. Specjalnie na ten czas powstają 
uliczki: Anielska, Wigilijna, Śnieżny Zapie-
cek czy aromatycznie brzmiące Cynamono-
wa i Czekoladowa. Wzdłuż nich powstaną 
stragany z ekologiczną żywnością z regionu, 
pachnącymi przyprawami i gorącymi na-
pojami. Już od progu będzie można poczuć 
prawdziwą magię świąt! W tym roku, jak 
poprzednio, przybywających na jarmark 
przywitają dwie iluminowane bramy 
wejściowe, udekorowane trzema trzymetro-
wymi bombkami-gigantami. 

NOWE ATRAKCJE
Zupełnie odmieniona scenografia Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego zaskoczy odwie-
dzających. Nowością będzie drewniany, 

trzypiętrowy wiatrak. Na dole znajdzie 
się centrum gastronomiczne, gdzie będzie 
można zjeść i napić się grzańca ze spe-
cjalnych, kolekcjonerskich, ceramicznych 
kubków Jarmarku. Dwa wyższe piętra 
będą należały, odpowiednio, do aniołów 
i świętych, wyrzeźbionych w drewnie 
przez znanego artystę kociewskiego, 
Michała Ostoja-Lniskiego. Niespodzianką 
będą też nowe iluminacje, zaprojektowane 
specjalnie na tegoroczne święta.

UWIERZ W ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Bez tego pana nie byłoby świąt. I choć 
przed świętami jest bardzo zapracowany, 
znalazł czas na spotkania z wszystki-
mi dziećmi (tymi małymi i dużymi) 
w Gdańsku. Kto będzie miał szczęście, 
ten nie tylko spotka Świętego Mikołaja, 
ale otrzyma słodki upominek i specjalną, 
pamiątkową kartkę z dedykacją „Niech 
nie traci we mnie wiary ani duży, ani 
mały!”. Okres przedświąteczny to nie 

tylko gorączkowe poszukiwanie prezen-
tów i produktów na wigilijny stół, ale 
też beztroska atmosfera zimowej zabawy. 
Jak co roku, przybywające na Jarmark 
dzieci będą mogły zaszaleć na lodowi-
sku i przejechać się Karuzelą Wenecką, 
zaprzęgniętą w bajkowe rumaki.

POCAŁUNKI I ZACZAROWANE 
ATRAKCJE
W ten zimowy czas rozgrzać się będzie 
można nie tylko aromatycznym grzańcem. 
Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy przy-
gotował bowiem miejsce, w którym wszy-
scy zakochani będą mogli zamanifestować 
swoją miłość. To Zacałowany Krąg, gdzie 
będzie można skraść całusa pod tradycyjną 
jemiołą! Wszystko pod czujnym okiem 
aniołów, które przez cały czas będą prze-
mykać się między kramami. Na samych 
straganach zagoszczą przedmioty z duszą 

– oryginalne, ręcznie tworzone ozdoby cho-
inkowe, czapki, maskotki, ceramika, wśród 
których na pewno znajdziecie wyjątkowy 
prezent dla tych, których kochacie!

PYSZNIE I ZDROWO
Bożonarodzeniowe kulinaria to jedna 
z głównych atrakcji polskich świąt. 
Wszyscy czekają na to, by móc spróbo-
wać pachnących potraw. Z gdańskim 
Jarmarkiem Bożonarodzeniowym 
skosztujecie ich na miejscu, a także 
będziecie mogli kupić wyjątkowe, bo 
pochodzące wyłącznie z regionu, eko-
logiczne produkty do przygotowania tra-
dycyjnych, zdrowych dań. W tym roku 
przy robieniu świątecznych zakupów nie 
można ominąć Marketu Świątecznego, 
organizowanego przez Centrum Regio-
nu Wielki Młyn. Już od 20 listopada 
do Wigilii będzie można przebierać 
w ekologicznych produktach z Pomorza. 

MAGIA ŚWIĄTECZNYCH
JARMARKÓW
Gdańsk słynie z odbywającego się latem Jarmarku  
św. Dominika. Także zimą, przed Świętami Bożego Narodzenia, 
miłośnicy idei slow food i unikatowych produktów będą mogli 
zanurzyć się w gwarnej atmosferze straganów. Już 5 grudnia  
rusza Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy. Do tego od 20 listopa-
da aż do Wigilii potrwa Market Świąteczny w Wielkim Młynie.

TEKST: Sylwia Gutowska    ZDJĘCIA:  Źródło MTG



be devoted to angels and saints respectively 
carved in wood by Michał Ostoja-Lniski, 
a famous artist from Kociewie. What is 
more, there will be new illuminations 
specially designed for this Christmas.

BELIEVE IN SANTA CLAUS
There would be no holidays without that 
gentleman. And even though he is very 
busy before Christmas, he always finds 
time to meet with all children (both the 
smaller and the bigger ones) in Gdansk. 
If you are lucky enough, you will not 
only meet Santa Claus but also receive 
a sweet gift and a special commemora-
tive card with the following dedication: 

“Younger or older, never lose belief!”  
For many the pre-Christmas time means 
frantic search for gifts and products later 
used to prepare holiday dishes, but  
it is also charged with an atmosphere  
of light-hearted fun. Every year children  
at the Fair have a chance to enjoy them-
selves on a skating rink and a merry-go-
round drawn by fabulous horses.

KISSES AND ENCHANTED 
ATTRACTIONS
If you feel cold during wintertime, you 
can try delicious mulled wine. But there 
is something more. The Christmas Fair 
in Gdansk has prepared a place where 
all lovers can manifest their feelings. 
Called the Kissable Circle, it is where 
you can steal a kiss from your beloved 
under traditional mistletoe! Everything 
under the watchful eye of angels who 
will keep sneaking past the stands. As 
regards the stands themselves, they will 
offer unique gifts: original, hand-made 
Christmas tree decorations, hats, toys 
and ceramics. You will surely find the 
perfect gift for those you love!

HEALTHY AND TASTY
Christmas cuisine is one of the main at-
tractions of Polish holidays. Everyone looks 
forward to trying its delicious dishes. You 

can taste them on the spot at the Christmas 
Fair in Gdansk and buy unique, ecological 
products solely from the region you can 
later use to prepare traditional and healthy 
recipes. During this year’s Christmas 
shopping, you cannot miss the Christ-
mas Market organized by the Great Mill 
Region Centre. You can pick and choose 
among ecological products from Pomorskie 
from 20 November to Christmas Eve or 
check stands prepared by regional food pro-
ducers, craftsmen and artists or even tourist 
attraction operators and cultural entities.

OFFER OF HELP
The most important thing about Christ-
mas is that we realize it is worth helping 
others. There will be a special charity 
event held at the Christmas Fair for the 
patients of Father Eugeniusz Dutkiewicz 
SAC Hospice in Gdansk. Those who will 
use the merry-go-round or the rink or visit 
the “Hospice Foundation and Friends” 
stand will have a chance to make their 
own contribution to that great work.

Gdansk Christmas fairs restore the orig-
inal, traditional atmosphere of holidays. 
During this special time, it is worth re-
placing the omnipresent rush with tasting, 
choose healthy, traditional food instead  
of products from supermarkets and most 
of all enjoy ourselves. 

Swoje stanowiska będą mieli producen-
ci regionalnej żywności, rzemieślnicy 
i artyści, a także operatorzy atrakcji 
turystycznych i podmioty kulturalne.

NIESIEMY POMOC
Najważniejsze w święta jest to,  
że przypominamy sobie, że warto poma-
gać. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym 
odbywać się będzie specjalna akcja 
charytatywna na rzecz podopiecznych 
Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza 
SAC w Gdańsku. Każdy, kto skorzysta 
z karuzeli, lodowiska lub odwiedzi sto-
isko „Fundacja Hospicyjna i Przyjaciele”, 
będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę.

Gdańskie jarmarki bożonarodzeniowe 
przywracają świętom ich pierwotną, tra-
dycyjną atmosferę. W tym szczególnym 
okresie warto powszechnie obowiązu-
jącą bieganinę zastąpić kosztowaniem, 
a zamiast jedzenia z supermarketów 
wybrać zdrową, tradycyjną żywność, 
i przy tym świetnie się bawić. 

IN ENGLISH 

MAGIC OF CHRISTMAS FAIRS

Gdansk is famous for St. Dominic’s 
Fair, which takes place every summer. 
But those who love slow food and 
unique products can enjoy the lively 
market atmosphere in winter, too, just 
before Christmas. The Christmas Fair in 
Gdansk starts already on 5 December. 
Moreover, you can visit the Christmas 
Market in the Great Mill. It will last from 
20 November to Christmas Eve. 

The Christmas Fair in Gdansk has already 
become a tradition. Everyone who spends 
their time in Gdansk knows that in 
December the Coal Market is the most 
festive place in the city. Angel, Christmas 
Eve, Snowy Chimney, Cinnamon and 
Chocolate streets are created specifically 
during that time. They are lined with 
stands with ecological food from the re-
gion, aromatic spices and hot drinks. You 
will feel the true Christmas spirit the mo-
ment you enter the place! This year, just 
like in 2014, visitors will be welcomed by 
two illuminated entrance gates, decorated 
with three huge three-metre baubles.

NEW ATTRACTIONS
Guests to the Christmas Fair will be 
surprised to see its completely new scenery. 
A wooden, three-storey windmill is just one 
of the novelties. It includes a gastronomic 
centre at the bottom, which offers food and 
mulled wine served in special, collector’s 
ceramic Fair mugs. Two higher stories will 
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K
ażdy z nas ma takiego znajo-
mego – w moim przypadku 
na imię mu jest Łukasz. Otóż 
moi drodzy, Łukasz ma tę 
niebywałą supermoc przypad-

kowego niszczenia wszelkich urządzeń 
elektronicznych i innych podobnych, 
zazwyczaj na dodatek w momencie, kie-
dy są koniecznie potrzebne. A to nowy 
telefon przypadkiem spadnie mu tak, że 
wyświetlacz pęknie na pół, a to jeszcze 
nowszy – wybrany specjalnie z super-
trwałym, zupełnie się nietłukącym 
wyświetlaczem – przejdzie tę samą dro-
gę i też się stłucze, po czym nie można 
wymienić w nim szybki, bo przecież jest 

specjalna, zupełnie się nietłukąca. Ale 
dyski twarde to jeszcze inna historia.

Dyski twarde, moi drodzy, ze-
wnętrzne i wewnętrzne, przenośne 
i stacjonarne, SATA i SSD – dla 
Łukasza nie były żadnym wyzwaniem 
i padały w jego czułych objęciach jak 
muchy. W okolicach Łukasza stano-
wiska pracy mieściło się prawdziwe 
cmentarzysko dysków twardych. Nie 
muszę chyba mówić, jakie komplikacje 
w pracy i życiu prywatnym Łukasza 
wprowadzała jego skłonność do ich 
niszczenia. Bo co z tego, że zdjęcia 
ze ślubu przegrał na trzy różne, skoro 
miesiąc później nie działał żaden? Nie-

bywale ważna prezentacja, którą miał 
przedstawić równie ważnemu kliento-
wi w drogim garniturze? Zapomnijcie. 
Generalnie wszystko, wszystko co 
mogło przepaść wraz ze skłonnością 
dysku do działania, przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. W koń-
cu znaleźliśmy godnego przeciwnika 
dla Łukasza. Przenośny dysk twardy 
Samsung Portable SSD T1 ma mu stawić 
czoła i wyjść ze starcia cało, a potem 
służyć mu latami. I jest naprawdę duże 
prawdopodobieństwo, że tak się stanie. 
Nie wiem jak dokładnie przebiegał 
proces projektowania dysku, ale podej-
rzewam, że specjalni tajni wysłannicy 

DYSK DLA NISZCZYCIELA
Szanowny dysku twardy, nikt się nie dowie, jako smaku-
jesz, aż się zepsujesz, czyli opowieść o Łukaszu.

TEKST: Jakub Milszewski    ZDJĘCIA:  Mat. prasowe
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replaced with a new one because, after all, 
it’s special and completely unbreakable. 
But hard drives are yet another story.

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

But the day of salvation came. We fi-
nally found a worthy opponent for Lukas. 
The Samsung Portable SSD T1 is believed 
to face up to him, remain unharmed 
and serve him for years. And there’s 
a real chance that it is precisely what will 
happen. I don’t know exactly the course 
of its design process, but I suppose that 
special secret emissaries sent by Samsung 
followed Lukas, wrote down each acciden-
tal torture he inflicted on his devices and 
finally tried to figure out how to create 
a drive that would endure all that. The last 
thing they did was equip their latest child 
with a tasteful yet durable casing, which is 
supposed to withstand all kinds of shocks, 
falls and coffee spills. They also saw to it 
that all data stored on the drive is secured 
thanks to a special encryption algorithm 
in case it falls into the wrong hands. And 
thanks to the Dynamic Thermal Guard 
function, Lukas won’t overheat is as easily 
as in the case of his previous devices. It’s 

fast, too, because Lukas is always in 
a hurry. The drive transfers 3 GB in 8 
seconds. It weighs around 30 grams so it 
won’t make bag or backpack straps break. 
It cooperates with both Windows and OS 
so Lukas will never have to tamper with it 
in order to format the drive. Seriously, it 
seems they’ve thought about everything.

So, Lukas, what do you think? 

Samsunga śledzili poczynania Łukasza, 
notowali każdą przypadkową torturę, 
jaką fundował swoim urządzeniom, 
a potem głowili się, jak stworzyć dysk, 
który to wszystko wytrzyma. W końcu 
swoje najnowsze dziecko wyposażyli 
w gustowną, malutką, ale trwałą obu-
dowę, która ma wytrzymać wszystkie 
wstrząsy, upadki i zalania kawą. Dodali 
też możliwość szyfrowania danych, żeby 
były bezpieczne, gdyby dysk dostał 
się w niepowołane ręce. Dołożyli mu 
nawet funkcję Dynamic Thermal Guard, 
dzięki czemu Łukasz nie przegrzeje go 
tak łatwo, jak innych jego kolegów po 
fachu. Jest szybki, bo Łukasz się przecież 
często spieszy – T1 przesyła 3 giga w 8 
sekund. Waży jakieś 30 gramów, żeby 
nie powodować urywania się pasków od 
toreb i plecaków. Współpracuje zarówno 
z Windowsami, jak i systemami OS, 
więc Łukasz nie będzie grzebał w nim 
próbując go sformatować. Serio – pomy-
śleli chyba o wszystkim.

Co ty na to, Łukasz? 

IN ENGLISH 

DRIVE FOR DESTROYERS

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

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

PRZENOŚNY DYSK TWAR-
DY SAMSUNG PORTABLE 
SSD T1 MA MU STAWIĆ 
CZOŁA I WYJŚĆ ZE STARCIA 
CAŁO, A POTEM SŁUŻYĆ 
MU LATAMI. I JEST NA-
PRAWDĘ DUŻE PRAWDO-
PODOBIEŃSTWO, ŻE TAK 
SIĘ STANIE. NIE WIEM JAK 
DOKŁADNIE PRZEBIEGAŁ 
PROCES PROJEKTOWANIA 
DYSKU, ALE PODEJRZE-
WAM, ŻE SPECJALNI TAJNI 
WYSŁANNICY SAMSUNGA 
ŚLEDZILI POCZYNANIA ŁU-
KASZA, NOTOWALI KAŻDĄ 
PRZYPADKOWĄ TORTURĘ, 
JAKĄ FUNDOWAŁ SWOIM 
URZĄDZENIOM, A POTEM 
GŁOWILI SIĘ, JAK STWO-
RZYĆ DYSK, KTÓRY TO 
WSZYSTKO WYTRZYMA. 



Samochód - dla jednych wciąż pozostaje tylko środkiem transportu.  
Dla innych jest niczym zwierciadło, w którym odbija się osobowość.  

Ford Mondeo Vignale idzie o krok dalej  czyniąc z samochodu nowy styl 
życia. Bo za każdym wyprodukowanym egzemplarzem stoją przywileje  

oraz ludzie gotowi je dla nas realizować. To dzięki nim posiadanie 
samochodu wkroczyło w zupełnie inny wymiar.

TEKST: Anna Nazarowicz    ZDJĘCIA: Mat. prasowe

FORD MONDEO VIGNALE   
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W
szystko zaczęło się 
w 1913 roku. To wła-
śnie wtedy przyszedł 
na świat legendarny 
włoski konstruktor 

Alfredo Vignale. W 1948 roku urucho-
mił własną firmę. U podstaw sukcesu 
legły wyjątkowe projekty oraz najwyż-
sza jakość wykonania. Na owoce pracy 
warto jednak było poczekać. A były 
nimi niewątpliwie zlecenia od takich 
marek jak Ferrari, Triumph, Maserati, 
Cisitalia, Cunningham, Jensen czy 
DeTomaso. Wszystkie one zapukały 
do drzwi Alfredo. Praktycznie nie było 
we Włoszech producenta samochodów, 
który nie skorzystałby z jego usług.  
Jednak to właśnie Ford zdecydował się 
w 1973 roku na wykup marki Vignale 
pozostając jej właścicielem aż do dziś. 
Co więcej, właśnie postanowił wskrze-
sić legendę wzornictwa.

Ford Mondeo został wybrany na 
bycie pierwszym przedstawicielem linii 
modelowej Vignale w salonach Ford-
Store.  Wybór jednostek napędowych 
oraz stojącej za nimi mocy, z pew-
nością zaspokoi nawet te najbardziej 
wygórowane oczekiwania. Samochód 
jest dostępny z silnikiem wysoko-
prężnym  TDCi o mocy 180 KM oraz 
bi-turbo 210 KM. W ofercie znajduje 
się również benzynowy silnik EcoBo-
ost o mocy 203 i 240 KM. Na szczycie 
oferty stanął wariant z napędem hybry-
dowym (187 KM). Jednak niezależnie 
od jednostki, która znajdzie się pod 
maską, każdy egzemplarz jest praw-
dziwym zjawiskiem. System aktywnej 
redukcji hałasu w połączeniu z lamino-
wanymi szybami zapewni ciszę tak per-
fekcyjną, że podczas podróży można 
będzie jedynie usłyszeć bicie własnego 
serca. To dla zmysłów. Ucztą dla oka 
jest jakość wykonania wszystkich  
detali kabiny pasażerskiej oraz dbałość 
o każdy szczegół przywołująca ducha 
Vignale. Ręcznie szyte fotele z pikowa-
nej skóry Lux Charcoal Black oraz Lux 
Cashmere podkreślają fundamenty, 
na których wybitny włoski projektant 
wyniósł swoją efekty swojej pracy do 
poziomu sztuki. 10-punktowa regu-
lacja oraz pamięć ustawień  na nowo 
zdefiniują pojęcie komfortu w podró-
żowaniu samochodem. Erika Tsubaki, 
która nadzoruje proces projektowania, 
mówi: „Klienci oczekują, że wypracu-
jemy nowe podejście do projektowania. 
Takie, które wyróżniłoby nas na tle 
innych marek”. Obok chromowanych 
dodatków oraz luksusowych dywani-
ków i logotypu Vignale  zwieńczeniem 

eleganckiego efektu są 18- lub 19-calo-
we felgi z lekkich stopów. 

Wsparciem posłużą zaawansowane  
rozwiązania technologiczne.  Zamonto-
wany w pojeździe system Ford SYNC2 
jest obsługiwany za pomocą głosu. A to 
oznacza, że wystarczy zakomunikować 
cel, którego szukamy aby nawigacja 
wskazała nam drogę. Zakup samocho-
du to jednak początek wspólnej drogi, 
w jaką udajemy się wraz  z nabyciem 
Forda Mondeo Vignale. Bo w dniu jego 
odebrania otrzymujemy coś więcej, niż 
piękny i starannie wykonany samochód. 
Otrzymujemy możliwość korzystania 
z przywilejów zarezerwowanych tylko 
i wyłącznie dla posiadaczy tego modelu. 
Z czym się one wiążą? Z oszczędzaniem 
naszego czasu, którego w codziennym 
natłoku obowiązków mamy stanowczo 
za mało. Jednym z nich są bezpłatne 
wizyty na myjni przez cały okres 
użytkowania samochodu. Pozwolą one 
na  utrzymanie samochodu w czysto-
ści. A przynajmniej takim z pewnością 
chciałby go widzieć Alfredo Vignale. 
Rozwiązaniu uległy również wszelkie 
kwestie związane z dostawą i odbiorem 
w sytuacji, kiedy konieczną okaże się 
wizyta w serwisie. Im mniej mamy 
czasu, tym bardziej go cenimy. Od teraz 
zarządzanie nim stanie się znacznie 
łatwiejsze ponieważ wykfalifikowana 
kadra odbierze od nas samochód oraz 
przyprowadzi pod wskazany adres. Do-
radcy usługi Vignale OnCall (dostępnej 
pod numerem telefonu (61) 831 99 72) 
pozostają do dyspozycji 7 dni w tygo-
dniu przez całą dobę aby w razie potrze-
by zorganizować również pomoc dro-
gową, umówić na wizytę w FordStore, 
zająć się rezerwacją przeglądu w serwisie 
oraz posłużyć wsparciem w rozwiązaniu 
każdego innego problemu z samocho-
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dem. W przypadku podjęcia decyzji 
o zakupie nic  nie stoi na przeszkodzie, 
aby osobiście udać się do salonu i cele-
brować moment wyboru swojego Forda 
Mondeo Vignale a następnie jego od-
bioru. W Polsce jest sześć reprezentacyj-
nych salonów które zadbają o klientów 
Vignale: Auto Boss w Chorzowie, Euro 
Car w Gdyni, PGD Partner w Krako-
wie, Auto Brzezińska w Łodzi, BCH 
Chwaliński w Opolu oraz Bemo Motors 
w Warszawie. Ale nie musisz tego robić. 
Zostanie on dostarczony pod dom lub 
miejsce pracy. Decydując się zatem na 
wspólną przygodę z Vignale otrzymu-
jesz coś więcej, niż tylko samochód. To 
uczucie, że wybierasz spersonalizowane 
usługi ściśle dobrane pod kątem Twoich 
potrzeb. Że czas ucieka. Ale dla innych, 
nie dla Ciebie.

Więcej informacji na stronie:
www.vignale.ford.pl 

IN ENGLISH 

FORD MONDEO VIGNALE  
– LET US TAKE CARE OF IT

For some people cars are still only 
a means of transport. Others think 
that they are mirrors to their owners’ 
personality. The Ford Mondeo 
Vignale goes one step further and 
makes cars a new lifestyle. Because 
there are privileges and people 
willing to realize them for us behind 
each produced vehicle. It is thanks to 
them that owning a car has taken on 
a completely different dimension.

It all began in 1913. This is when the 
legendary Italian constructor Alfredo 
Vignale was born. He started his own 
company in 1948. Its success was based 
on unique projects and top-quality 



workmanship. We did not have to wait 
long for the fruit of his labour, which 
undoubtedly included orders from such 
companies as Ferrari, Triumph, Ma-
serati, Cisitalia, Cunningham, Jensen 
and DeTomaso. The all knocked on 
Alfredo’s door. There was practically no 
car manufacturer in Italy that would not 
use his services. But it is Ford that ac-
tually bought the Vignale make in 1973, 
and it has remained its owner to this 
day. What is more, he has just decided 
to revive the legend of design.

The Ford Mondeo has been chosen 
as the first representative of the new 
Vignale line in FordStores. The choice of 
drive units and the power that goes with 
them will surely satisfy even the highest 
expectations. The car is available with 
a 180 h.p. TDCi and a 210 h.p. bi-turbo 
diesel engine, or an EcoBoost petrol 
engine of 203 and 240 h.p. On the top of 
the offer stands the version with a hybrid 
powertrain (187 h.p.). But regardless of 
the unit found under the bonnet, each 
car is a true phenomenon. The Active 
Noise Control technology combined 
with laminated glass provide so perfect 
silence that the only thing you will hear 
while driving will be the beating of your 
heart. Something for your senses. The 
quality of all, even the tiniest elements 
in the passenger cabin and attention to 
detail that resembles the spirit of the old 
Vignale will be a feast to the eyes. Hand-
sewn seats made of Lux Charcoal Black 
and Lux Cashmere quilted leather high-
light the foundation on which the out-
standing Italian designer based his work 
and changed it into great art. 10-way 
adjustment and the memory seat func-
tion will define the concept of comfort 
in car driving anew. Erika Tsubaki, who 
supervises the design process, says: “Our 
customers expect that we develop a new 

approach to design. One that would 
make us stand out against other brands.” 
Apart from chrome details, luxury mats 
and the Vignale logo, the elegant effect 
is complemented by 18- or 19-inch wheels 
made of light alloys.

Drivers can count on advanced techno-
logical solutions. The Ford SYNC2 system 
installed in the car is operated with the 
use of voice commands, which means 
that saying the name of your destination 
out loud is enough for the navigation to 
show you the way. But buying a car is only 
the beginning of the path you enter after 
purchasing your own Ford Mondeo Vig-
nale. On the day you collect the car, you 
receive something more than a beautiful 
and carefully manufactured vehicle. What 
you also get is a possibility of exercising 
privileges offered to the owners of those 
models only. Why are they so beneficial? 
Because they help you save your precious 
time, which we are all always short of in 

our everyday pressure of business. One 
of the privileges allows you to enjoy free 
car washes throughout the ownership of 
your car. They will ensure your vehicle 
stays clean and beautiful all the time. 
Alfredo Vignale would surely want to see 
it that way. Problems with delivering and 
collecting your car for maintenance have 
also been solved. The less time you have, 
the more you appreciate it. From now on 
time management will be much easier be-
cause a qualified team will collect the car 
from you and return it to the designated 
address. Vignale OneCall advisors (phone 
no. (61) 831 99 72) are available 24/7 in 
order to organise road assistance if needed, 
arrange a FordStore visit or your service 
bookings and help you resolve any other 
problem with the car you might encounter. 
When you decide to buy your own Ford 
Mondeo Vignale, nothing stands in the 
way of personally visiting the showroom 
and celebrating the moment you first 
choose and then collect your car. There 
are six representative stores in Poland that 
will take care of Vignale customers: Auto 
Boss in Chorzów, Euro Car in Gdynia, 
PGD Partner in Cracow, Auto Brzezińska 
w Łódź, BCH Chwaliński in Opole and 
Bemo Motors in Warsaw. But you do 
not actually have to visit them. The car 
can be delivered directly to your house 
or workplace. So when you decide on an 
adventure with the Vignale, you will re-
ceive much more than just a car. You will 
get the feeling that you are provided with 
personalized services carefully adapted to 
suit your needs. And that time flies. But it 
flies for others, not you.

For more information see:
www.vignale.ford.pl 
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Zdjęcia / Photos: Edyta Bartkiewicz  www.edytabartkiewicz.com
Make up: Agnieszka Brudny
Stylizacja / Stylization: Aleksandra Orawczak
Modelka / Model: Kamila Gałka / Specto Models
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 Marynarka / Jacket: Mohito, Spodnie / Trausers: H&M, Kapelusz / Hat: H&M 

 Total Look: MMC
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 Płaszcz / Coat: H&M, Marynarka / Jacket: H&M, T-shirt: h.m.b.d, Spodnie / Trausers: ostre
 Buty / Shoes: Mohito, Torebka / Bag: Ypsilon 

 Sweter / Sweater: Mohito, Garnitur / Suit: Acephala
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PATRZEĆ SZERZEJ

– Moi bracia jeszcze 10 lat temu byli 
jednymi z pierwszych optometrystów 
w Polsce – podkreśla pani Katarzyna, 
która sama również zdobyła wykształce-
nie w tym kierunku. To właśnie wiedza 
oraz umiejętności są podstawą, aby móc 
zbudować profesjonalny salon optyczny. 
Taki, w którym każdy otrzyma fachową 
pomoc. Pani Katarzyna i każdy, kto 
obsługuje klientów w salonie Optyk 
Kierszniowski, dokłada wszelkich starań, 
aby każdy z klientów był zadowolony 
z wykonanych okularów. 

Zdarza się, że trafiają tutaj klienci, 
którzy z powodu braku fachowej obsługi 
w innym salonie korzystali z niewłaściwie 
dobranych lub wykonanych okularów. 
Dzięki staraniom całego zespołu każdy 
z klientów otrzymuje produkt odpowied-
nio dobrany do potrzeb i komfortowy, 
w każdym tego słowa znaczeniu. – Do 
naszych zakładów zgłaszają się zarów-
no młodzi, jak również ci nieco starsi. 
Ale niezależnie od wieku każdy, oprócz 
pomocy, w ofercie firmy znajdzie coś dla 

C
zęsto słyszymy, że z rodziną 
ładnie wychodzi się jedynie 
na zdjęciu. Wszyscy ci, 
którzy byli innego zdania 
i zdecydowali się na podwa-

żenie tej złotej myśli, zbudowali rodzinne 
przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest 
Optyk Kierszniowski. A wszystko zaczęło 
się od malutkiej pracowni założonej 
w 1985 roku. Dziś ta rodzinna firma 
posiada już pięć salonów. Cztery z nich 
położone są na terenie Zielonej Góry, 
piąty w Gubinie. Nad wszystkimi trzyma 

pieczę pani Katarzyna, współwłaściciel 
firmy. W końcu odległość, jaka dzieli oba 
te miasta, nie powinna stanowić prze-
szkody w prowadzeniu wszystkich punk-
tów na jednakowo wysokim poziomie. 

Według pani Katarzyny duża liczba 
niemieckich klientów stawia na polską 
precyzję oraz staranność wykonania, jaką 
odznaczają się wszystkie zamówione w jej 
firmie okulary. Ale to tylko jedna z cech, 
którą mogą poszczycić się salony Optyk 
Kierszniowski, bo za każdym z członków 
rodziny stoi doświadczenie oraz wiedza. 

Aleksander Dumas mawiał, że „życie jest wspaniałe, 
należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary”. 
Francuski pisarz żyjący w XIX wieku wypowiadając te 
słowa z pewnością miał na myśli zupełnie coś innego niż 
nowoczesne szkła czy markowe oprawy. Czym zaskoczyłby 
go rynek optyczny, gdyby dożył naszych czasów? 

TEKST: Anna Nazarowicz  FOT.: Mat. prasowe
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siebie. Wachlarz cenowy jest naprawdę 
spory. Dojrzałe panie często stawiają na 
eleganckie i bardziej stonowane wzory, 
jakie oferują Gucci oraz Fendi. Jest rów-
nież spore grono klientów, którzy nie boją 
się bardziej odważnych decyzji, jakimi są 
oprawki z oferty Valentino. Ogromnym 
powodzeniem cieszą się wszystkie pro-

pozycje od Tommy Hilfiger oraz Carrera 
– opowiada pani Katarzyna.

Mimo bogactwa, jakie oferuje rynek, 
bywają też osoby z potrzebami, których 
zaspokojenie bywa wyjątkowo trudne. 
W salonach optycznych najczęściej są 
nimi dzieci. Mają najmniejszy wybór, 
a problemy z widzeniem dotykają ich 
coraz częściej. – Dzieci są traktowane 
trochę po macoszemu, mimo że stanowią 
coraz większą grupę klientów odwiedza-
jących salony optyczne – twierdzi pani 
Katarzyna. Dlatego w 2014 roku rodzina 
podjęła decyzję o modernizacji jednego 
z punktów położonych w Zielnej Górze, 
przekształcając go w salon optyczny 
z kompleksową ofertą skierowaną tylko 

do najmłodszej klienteli. Ten fakt ma też 
podkreślać specjalna nazwa: Optyk Kier-
szniowski Junior. Tutaj króluje kolekcja 
Hello Kitty, obiekt pożądania każdej 
małej damy. Oprawki z tej linii sprzedają 
się niczym ciepłe bułeczki, chociaż z zain-
teresowaniem spotykają się również spor-
towe modele, przeznaczone dla dzieci np. 
grających w piłkę nożną. Jak się okazuje, 
mali nabywcy potrafią mieć bardzo duże 
potrzeby. Nieco bardziej problematycz-
nym staje się dobór szkieł i oprawek dla 
niemowląt, ale takie przypadki zdarzają 
się rzadziej. Nie zmienia to jednak faktu, 
że każde dziecko, bez względu na wiek 
może liczyć na pomoc oraz fachową pora-
dę w salonie państwa Kierszniowskich.

DZIĘKI STARANIOM CA-
ŁEGO ZESPOŁU KAŻDY 
Z KLIENTÓW OTRZYMUJE 
PRODUKT ODPOWIED-
NIO DOBRANY DO PO-
TRZEB I KOMFORTOWY, 
W KAŻDYM TEGO SŁO-
WA ZNACZENIU. – DO 
NASZYCH ZAKŁADÓW 
ZGŁASZAJĄ SIĘ ZARÓW-
NO MŁODZI, JAK RÓW-
NIEŻ CI NIECO STARSI. 
ALE NIEZALEŻNIE OD 
WIEKU KAŻDY, OPRÓCZ 
POMOCY, W OFERCIE 
FIRMY ZNAJDZIE COŚ 
DLA SIEBIE.
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Firma jest godna zaufania, czego 
najlepszym świadectwem są długoletnie 
relacje z odwiedzającymi salony. Rekordzi-
stami są klienci, którzy korzystają z usług 
rodzinnego biznesu nawet od 30 lat. To 
stanowi dowód, że mimo upływu czasu 
firma ciągle przykłada ogromną wagę do 
jakości wykonywanych usług. Na pytanie, 
gdzie leży największa wartość salonów, 
pani Katarzyna bez wahania odpowiada: 
w wiedzy oraz kompleksowej obsłudze. 
To właśnie dlatego w salonach można  
wykonać pełen zakres badań optometrycz-
nych, badania okulistyczne oraz badania 
dna oka. Jako jedna z dwóch firm w tym 
regionie Optyk Kierszniowski zajmuje się 
również doborem pomocy optycznych dla 
osób słabowidzących, bo jak powiedział 
Henry Ford „Patrząc zawsze przed siebie, 
myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, 
osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma 
rzeczy niemożliwych”. 



IN ENGLISH 

LOOKING AHEAD

Alexandre Dumas used to say that 
“life is beautiful, you just have to see 
it through the right glasses.” When 
he was uttering those words, the 
19th-century French writer certainly 
meant something else than modern 
glasses or brand-name frames. What 
would the optic market surprise him 
with if he had lived to see our times?

We sometimes hear that one’s family 
is good only for nice photographs. All 
those that had a different opinion and 
decided to undermine that claim start-
ed family enterprises. Optyk Kiersznio-
wski is one of them. Everything began 
with a small workshop opened in 1985. 
Today, the family company has already 
five stores. Four of them are located in 
Zielona Góra, and the fifth one is in 
Gubin. Everything is under the control 
of Katarzyna, a co-owner of the com-
pany. After all, the distance between 
those two cities should not constitute 
an impediment to running all stores at 
an equally high level.

According to Katarzyna, a large number 
of German customers count on Polish 

precision and meticulous workmanship, 
which characterize all glasses ordered from 
the company. But it is just one of many 
things Optyk Kierszniowski can boast 
because there is experience and knowledge 
behind every family member. “10 years 
ago, my brothers were one of the first op-
tometrists in Poland,” says Katarzyna, who 
has received education in the field too. 
Knowledge and skills are the necessary 
basis if one plans to open a professional 
optical salon that offers specialist services. 
Katarzyna and everyone else serving 
customers at Optyk Kierszniowski stores 
spare no effort to make all visitors satisfied 
with glasses they receive.

It sometimes happens that the stores 
are visited by customers who used 
incorrectly selected or poorly made 
eyeglasses due to lack of professional 
services in other stores. Thanks to the 
whole team, each customer receives 
a product that is specially adapted to 
their needs and comfortable in every 
sense of the word. “Both young and 
a bit older clients visit our stores. But 
regardless of their age, everyone will be 
satisfied with our help and the whole 
offer of our company. There is a really 
wide price range. Mature ladies often 

choose elegant and more neutral de-
signs offered by Gucci and Fendi. There 
is also quite a large group of customers 
who are not afraid of bolder decisions, 
for instance frames offered by Valenti-
no. All models produced by Tommy 
Hilfiger and Carrera are very popular 
too,” says Katarzyna.

Despite the abundance of products 
on the market, there are also custom-
ers with needs that are very difficult 
to satisfy. As regards opticians, it is 
usually true about children. They have 
a more limited choice of eyewear and are 
more and more often faced with vision 
defects. “Children are a bit neglected, 
even though they comprise an increas-
ing group of customers visiting the 
opticians,” claims Katarzyna. This is 
why the family decided to modernize 
one of its points in Zielona Góra in 2014 
and turn it into an optical salon with 
a comprehensive offer dedicated solely 
to the youngest clientele. The change is 
also visible in its special name: Optyk 
Kierszniowski Junior. It is reigned by 
the Hello Kitty collection, an object of 
desire of each young lady. Frames from 
that line sell like hot cakes, but sports 
models addressed to children who, for 
instance, play football enjoy popularity 
as well. As it turns out, small customers 
are capable of having quite big needs. 
The choice of glasses and frames is more 
problematic when it comes to babies, 
but such cases are less frequent. It does 
not change the fact that each child, irre-
spective of their age, can count on help 
and expert advice in the store run by the 
Kierszniowski family.

It is a trustworthy company, which is 
best proven by long-term relationships 
it maintains with those who visit its 
stores. Some of them have been using 
services offered by the family business 
for 30 years already. It shows that de-
spite the passing of time, the company 
still attaches great importance to quali-
ty. When asked what is the greatest val-
ue of their stores, Katarzyna responds 
without hesitation: “It is knowledge 
and comprehensive services”. This is 
also why one can undergo a full range 
of optometric, ophthalmologic and 
fundus examinations in the stores. 
Moreover, Optyk Kierszniowski is one 
of two companies in the region that 
helps partially sighted people choose 
ideal optical equipment because, as 
Henry Ford said, “looking always 
ahead, thinking always of trying to do 
more, brings a state of mind in which 
nothing is impossible.” 
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B
ył 1895 rok, Europa podzielona 
pomiędzy mocarstwa szykowała 
się do zapowiadanego na przełom 
wieków końca świata. Francja żyła 
sprawą Dreyfusa, Rosja premierą 

„Jeziora Łabędziego”, w USA wynaleziono 
siatkówkę, Lenin założył tajny związek 
walki o wolność ludu pracującego, a Bo-
lesław Prus napisał „Faraona”. Roentgen 
opatentował swój aparat do prześwietleń, 
Alberini opatentował kinematograf, ale 
szanowany karkonoski szlifierz kryształów 
wiedział, że patent nie wystarczy, żeby ocalić 
to, co odkrył. Spakował wszystko co miał, 
całą rodzinę i powędrował na południe, do 

Tyrolu. Tam, w odległej od świata dolinie, 
znalazł dom w miejscowości Wattens blisko 
Innsbrucku. I tam zmontował swoją maszy-
nę do szlifowania kryształów. Mógł ich mieć 
tyle, ile zapragnął i mógł je szlifować w tak 
samo skomplikowany wzór jak diamenty. 
Nazywał się Daniel. Daniel Swarovski.

CZY TO PRAWDA, ŻE SEKRET KRYSZ-
TAŁU ZNA TYLKO KILKA OSÓB?
Ewa Sereczyńska, Dyrektor Zarządzająca 
SWAROVSKI Poland: Tak. To rodzinny 
sekret, który jest pilnie strzeżony. Zna go 
kilka osób na świecie. Zresztą to nie jedyny 
sekret. Drugim jest uzyskiwanie kolorów. 

Na przykład czerwony jest niebywale 
trudny. Dlatego tak rzadko w naszych 
kolekcjach pojawia się rubinowa czerwień. 
Nad figurką z elementami czerwonego 
kryształu w instytucie pracowano dwa lata!

PRAWDZIWE DIAMENTY SĄ ZA-
PEWNE BARDZO DROGIE?
Dokładnie tak – drogie i dlatego nieomal 
nieosiągalne. A Daniel Swarovski pragnął 
dać „diamenty” zwykłym ludziom. Szlifo-
wał kryształy tak, aby światło załamywało 
się w nich dokładnie tak, jak w brylantach. 
Kryształ nie jest jednak tak trwały. Może się, 
zwyczajnie potłuc – ale światło odbija tak 
samo. To efekt cięcia i szlifu. Kryształ nie 
żyje bez światła. Kiedyś powiesiłam w oknie 
ornament ze śnieżynką i kiedy przez ten 
kryształ przebijało słońce, w całym domu 
obserwowaliśmy jedna wielką grę świateł. 
Sama radość. W naszej firmie mówimy, że 
każdego dnia przynosimy ludziom radość.

ABY SWAROVSKI STAŁ SIĘ IMPERIUM 
BIZNESOWYM TRZEBA BYŁO, MIMO 
WSZYSTKO, PRACY POKOLEŃ. A WY-
DAWAŁOBY SIĘ, ŻE W ŚWIECIE MODY 
WSZYSTKO DZIEJE SIĘ OD RAZU.
Daniel zatrudnił ludzi z miejscowości, 
w której zamieszkał. Całe lata pracował 
nad perfekcją szlifu kryształów, projekto-
wał je i sprzedawał. Kryształy wykorzysty-

Są sekrety, których nie umiemy wydrzeć naturze 
po dziś dzień. Są i takie, które rozumiemy.  
W każdym razie niektórzy je rozumieją.

TEKST: Grzegorz Kapla    ZDJĘCIA: Monika Szałek

EWA SERECZYŃSKA
WIECZNOŚĆ ZAKLĘTA  
W KRYSZTALE
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KIERUJE PANI ODDZIAŁEM FIRMY 
ROZPOZNAWALNEJ W CAŁYM 
ŚWIECIE. O CZYM MARZYŁA PANI, 
KIEDY BYŁA MAŁĄ DZIEWCZYNKĄ?
Wychowałam się w Pabianicach, które do 
dziś kocham, tu jest cała moja rodzina, 
jednak zawsze ciągnęło mnie do wielkiego 
świata. Na studia w 1996 szłam z myślą, że 
będę pracować dla zagranicznej korporacji. 
Firma Jackpot&Cottonfield miała siedzibę 
w Łodzi, od razu wiedziałam, że muszę 
tam pracować. Uparłam się i się udało.

SKĄD TAKIE MARZENIE?
Pamiętałam czasy PRL, tę szarość i nie-
dostatek. Tymczasem w ich salonie w Ło-
dzi na ul. Piotrkowskiej były wszystkie 
kolory tęczy. Marzyłam, żeby też obracać 
się w tej zagranicznej kulturze, ciągnęło 
mnie bardzo do świata mody. Chciałam 
się od nich uczyć.

RUNĄŁ MUR, KTÓRY PO JEDNEJ 
STRONIE BYŁ SZARY, A PO DRUGIEJ 
KOLOROWY, WIĘC WSZYSCY CHCIE-
LIŚMY TROCHĘ TYCH BARW ZŁAPAĆ.
Dokładnie. Bardzo pilnie uczyłam się 
angielskiego, języki były moją pasją, co 
przydało się oczywiście w mojej pracy. 
Dostałam się na studia zaoczne – marke-
ting i zarządzanie, dojeżdżałam z Łodzi 
do Nowego Sącza, jednocześnie pracując 
w Jackpot&Cottonfield. Uparłam się, że 
dostanę tam pracę, aplikowałam na pozycję 
asystentki. Powiedziano mi, że w tej chwili 
nie ma wakatów, ale zostawią sobie moje 
CV. Po roku zadzwonili i pojawiła się szansa. 
Fascynowało mnie to, że moja szefowa 
miała zawsze w kieszeni szminkę Diora, na 
którą wówczas nie było mnie stać. Na jej 
biurku stały zawsze drogie perfumy. Też 
tak chciałam. Studiowałam marketing 
i zarządzanie i kiedy otwierano rynek czeski 

i węgierski zostałam tam wysłana. Organi-
zowałam działalność firmy w tych krajach, 
tam też mieszkałam 4 lata, nauczyłam się 
czeskiego i podstaw węgierskiego. Wróciłam 
do Polski w 2003 roku i w kolejnej firmie 

– Marks&Spencer – otwierałam sklepy 
na Litwie, Łotwie oraz w Polsce. W 2008 
roku urodziłam synka i rozpoczęłam pracę 
w Swarovskim. W moim życiu zawodowym 
i prywatnym był to przełomowy rok. Podo-
bało mi się, że zaczynam sama i otwieram 
pierwsze biuro firmy w Polsce.

DLACZEGO CHCIAŁA PANI WRÓCIĆ?
Polska to mój rodzinny kraj, tu chciałam 
założyć rodzinę i osiąść na stałe. Kiedy 

wane były m.in. do produkcji żyrandoli. 
Wśród kolekcjonerów dużym uznaniem 
cieszyły się figurki. Jeden z pracowników 
zupełnie przez przypadek, bawiąc się 
kryształami stworzył filigranową myszkę, 
która urzekła wszystkich w firmie. Od 
tego rozpoczęła się historia naszych 
figurek. Z projektantami mody firma 
chciała pracować od samego początku. 
Do dziś Nadia Swarovski, która zasiada 
w zarządzie, opowiada, jak jej pradziadek 
spotykał się z Dior i Chanel.bWtedy 
marka weszła do wielkiego świata mody. 
Ale czas na biżuterię przyszedł dopiero 
w latach 80-tych.

NIKT NA TO NIE WPADŁ PRZEZ  
100 LAT?
Być może ktoś wpadł, ale nie był gotowy, 
aby to rozpocząć, trudno mi powiedzieć 
dlaczego. Może była moda na wyrafinowaną 
biżuterię z diamentów, brylantów itd? Ale 
dla nas był to krok milowy. Otworzono 
jeden butik, później drugi i firma zaczęła się 
rozrastać. Kiedyś naszą główną działalnością 
była produkcja figurek, dzisiaj 90 procent to 
biżuteria w obszarze produktów gotowych.

ZWŁASZCZA TA HOLLYWOODZKA.
Tiara, którą miała na sobie Audrey 
Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany'ego” była 
wykonana właśnie przez nas, z naszych 
kryształów. Królowa Wiktoria także 
miała kryształową koronę Swarovskiego. 
Przezroczystą suknię wysadzaną naszymi 
kryształami nosiła Rihanna, a w filmie 

„Kopciuszek” Disneya suknia i buty na bal 
także były wykonane z naszych kryształów. 
Ale z drugiej strony wytwarzamy odblasko-
we światełka, które nocą pozwalają nam 
być bezpiecznym na drogach. Kiedy przy-
chodziłam do firmy nawet nie wiedziałam, 
że czymś takim się zajmujemy.

PAMIĘTAŁAM CZASY 
PRL, TĘ SZAROŚĆ I NIE-
DOSTATEK. TYMCZASEM 
W ICH SALONIE W ŁODZI 
NA UL. PIOTRKOWSKIEJ 
BYŁY WSZYSTKIE KOLO-
RY TĘCZY. MARZYŁAM, 
ŻEBY TEŻ OBRACAĆ SIĘ 
W TEJ ZAGRANICZNEJ 
KULTURZE, CIĄGNĘŁO 
MNIE BARDZO DO ŚWIA-
TA MODY. CHCIAŁAM SIĘ 
OD NICH UCZYĆ.
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przejęłam firmę w 2008 roku w kraju 
było 6 butików, teraz jest ich 25 – w naj-
lepszych centrach handlowych. Mamy tez 
15 punktów multibrandowych. Jesteśmy 
marką premium, osiągalną w zasadzie dla 
wszystkich, bo nasze ceny zaczynają się 
już od nieco ponad stu złotych. Każdy jest 
dla nas tak samo ważny, bo choć jesteśmy 
międzynarodową korporacją to wciąż pozo-
stajemy rodzinną firmą. Daniel Swarovski 
nie pozwolił wprowadzić firmy na giełdę – 
taki zapis widnieje w jego testamencie.

WSZYSTKO SIĘ PANI ZAWSZE UDAJE ?
W 2011 roku – w czasie kryzysu w Pol-
sce – mieliśmy słabsze wyniki. To był 
dla mnie trudny czas. Niełatwe sytuacje 
niesamowicie mnie wzmacniają i przygo-
towują na kolejne. Na przykład pierwszy 
pokazy nowej kolekcji prowadziłam 
z Małgosią Kożuchowską. To było do-
piero wyzwanie – taka gwiazda! Ale od-
kryłam jakie to fajne. Do dziś bardzo się 
lubimy i widujemy w prywatnym czasie. 
To wspaniała, ciepła osoba! Dzięki pracy 
w Swarovskim poznałam świetnych, war-

tościowych ludzi, z którymi przyjaźnię 
się do dziś, jak na przykład z Agnieszką 
Cegielską, która zawsze powtarza, że 
kryształy przynoszą szczęście.

JEST PANI WIĘC SZCZĘŚLIWĄ 
KOBIETĄ.
Mam świetną pracę, znakomity zespół 
ludzi, z którymi pracuję i udane życie pry-
watne. Tak, jestem szczęśliwą kobietą. 

IN ENGLISH 

EWA SERECZYŃSKA AND  
THE ETERNITY ENCLOSED  
IN ENCHANTED CRYSTALS

There are some secrets that still re-
main the mystery of nature, and there 
are those that we understand; or at 
least some people do.

It was 1895, and Europe, divided between 
superpowers, was preparing for the end of 
the world that had been foretold to happen 
at the turn of the centuries. The French 
were following the Dreyfus affair with bat-

ed breath, Russians were looking forward 
to The Swan Lake opening night, Ameri-
cans invented volleyball, Lenin established 
a secret union fighting for the freedom of 
the working people, and Bolesław Prus 
wrote Pharaoh. Roentgen patented his 
X-ray machine, and Alberini patented 
the cinematograph, but a well-respected 
crystal cutter from Karkonosze Mountains 
knew that a patent would not suffice to 
save his own discovery. He packed all his 
belongings, and together with his family 
he embarked on a journey south – to Tyrol. 
There, in a remote valley, he found his new 
home in a town called Wattens, which 
is close to Innsbruck. That was the place 
where he constructed his crystal cutting 
machine. He could have as many crystals 
as he wished, and he was able to cut them 
in sophisticated patterns just like diamonds. 
His name was Daniel. Daniel Swarovski.

IS IT TRUE THAT ONLY FEW PEOPLE 
KNOW THE SECRET OF CRYSTALS?
Ewa Sereczyńska, Managing Director of 
SWAROVSKI Poland: Yes. It is a care-
fully guarded family secret. Only few 
people in the world know it. And it is not 
the only secret. The second one is how to 
obtain colours. For instance, red is a very 
difficult challenge. That is the reason why 
ruby red appears in our collections so rare-
ly. The works on a figurine with elements 
made of red crystal lasted two years!

REAL DIAMONDS ARE SURELY VERY 
EXPENSIVE?
Exactly – expensive and therefore hardly 
acquirable. While Daniel Swarovski 
wished to give “diamonds” to ordinary 
people. He cut crystals in a way that 
made them refract light exactly like bril-
liants. However, crystals are less durable. 
They can be simply crushed; but they do 
reflect the light in the same way. This is 
the effect of cutting and grinding. A crys-
tal is only alive when there is light. Some 
time ago, I placed a snowflake ornament 
in my window and when the sunlight 
was shining through the crystal, we wit-
nessed a great light spectacle in our house. 
Pure joy. In our company, we often say 
that we bring joy to people every day.

YET IT TOOK MANY YEARS AND  
THE WORK OF A FEW GENERA-
TIONS FOR SWAROVSKI TO BE-
COME A BUSINESS EMPIRE. WHILE 
IT WOULD SEEM THAT IN THE 
FASHION WORLD EVERYTHING 
HAPPENS INSTANTLY.
Daniel employed people from the town 
he lived in. He tried to perfect the cut 
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of crystals, designed and sold them for 
many years. Crystals were used to produce 
among others chandeliers. And collectors 
highly appreciated figurines. While play-
ing with the crystals, one of our employees 
by pure chance created a dainty mouse, 
which won the hearts of all the company 
workers. That event started our figurine 
production. The company wanted to es-
tablish cooperation with fashion designers 
from the very beginning. Even today, 
Nadia Swarovski, member of the executive 
board, tells the stories about the meetings 
her great grandfather had with Dior and 
Chanel. That is when the brand entered 
the great world of fashion. But the time 
for jewellery came only in the 1980s.

NO ONE HAD THOUGHT ABOUT 
THAT FOR A HUNDRED YEARS?
Maybe they thought about it, but were not 
ready to begin. I do not know the exact 
reason why. Perhaps exquisite jewellery 
made of diamonds and brilliants etc. was 
fashionable? Anyway, this was a milestone 
for us. The first boutique was opened, 
then the next one and the company start-
ed to expand. In the past, our main line of 
business was the production of figurines, 
while nowadays, 90% of finished products 
consists in jewellery.

ESPECIALLY FOR HOLLYWOOD.
From our crystals, we made the tiara 
which Audrey Hepburn wore in “Break-
fast at Tiffany’s”. Queen Victoria also had 
a crystal crown by Swarovski. Rihanna 
wore a see-through dress inlaid with our 
crystals; moreover, the ball dress and shoes 
in the movie “Cinderella” were made of 
Swarovski crystals. On the other hand, we 
also produce reflectors, thanks to which 
people are safe on the roads at night. I had 
no idea Swarovski made these as well, 
before I started working at the company.

YOU ARE IN CHARGE OF A DI-
VISION OF A COMPANY THAT IS 
WELL-KNOWN ALL OVER THE 
WORLD. WHAT DID YOU DREAM 
ABOUT WHEN YOU WERE LITTLE?
I grew up in Pabianice, and I still love that 
town. This is the place where my whole 
family is, but I always wanted to live the 
high life. In 1996, I went to the university, 
thinking that soon I would work for a for-
eign corporation. Jackpot&Cottonfield 
had a registered office in Lodz, and I felt 
straight away that I had to work there. 
I was stubborn and I succeeded.

WHAT WAS YOUR MOTIVATION?
I still remembered the time of com-

munism in Poland, this greyness and 
poverty. While their salon on Piotrkows-
ka Street in Lodz was full of colours like 
a rainbow. I wanted to become a part of 
that foreign culture; I was greatly fasci-
nated with the world of fashion. I wanted 
to learn from them.

THE WALL WHICH WAS GREY ON 
ONE SIDE AND COLOURFUL ON 
THE OTHER COLLAPSED, SO WE 
ALL WANTED TO GRAB SOME OF 
THOSE COLOURS.
Exactly. I studied English really hard. 
Foreign languages were my passion, 
which of course proved useful in my 
work. I was admitted to a weekend 
course at the university – Marketing and 
Management, I frequently travelled from 
Lodz to Nowy Sacz, and still worked 
for Jackpot&Cottonfield. I was bent 
on getting a job there, and I applied 
for a position as an assistant. I was told 
that there were no vacancies, but my CV 
would be kept for future reference. After 
a year, they called me and there was my 
opportunity. It fascinated me that my 
boss always carried in her pocket a Dior 
lipstick, which I could not afford back 
then. She always had expensive perfumes 
on her desk. I also wanted all that. 
I studied Marketing and Management, 
and when the company was expanding 
to the Czech and Hungarian markets, 
I was delegated there. I organized the 
company’s operations in those countries, 
and I lived there for 4 years. I learnt 
Czech and the basics of Hungarian. In 
2003, I returned to Poland and started 
to work for a different company – 
Marks&Spencer. I opened new shops 
in Lithuania, Latvia and Poland. In 
2008, I gave birth to my son, and started 
working at Swarovski. That year was 

a turning point both in my personal life 
and professional career. I liked the fact 
that I was starting alone and opening 
the first company office in Poland.

WHY DID YOU WANT TO COME 
BACK?
Poland is my home country, where I wanted 
to start a family and settle for good. In 2008, 
when I took over the management of the 
company, there were 6 boutiques in Poland, 
now there are 25, all located in the best 
shopping malls. We also have 15 multi-brand 
points. We are a premium brand, which 
is generally acquirable to everyone as our 
prices start with slightly more than PLN 
100. Every person is equally important to us, 
because we are an international corporation 
but at the same time still remain a family 
business. Daniel Swarovski did not allow 
listing the company on the stock exchange – 
he included such a provision in his last will.

DO YOU ALWAYS SUCCEED?
In 2011, when the financial crisis hit Poland, 
we had worse results. That was a difficult 
time for me. But challenging situations 
make me much stronger and prepare for 
future hardships. For instance, I hosted the 
first show presenting our new collection 
with the famous Polish actress Małgosia 
Kożuchowska. Such a celebrity! – that was 
a huge challenge. But I discovered how 
much fun it was. We like each other very 
much and still meet socially. It is an amaz-
ing and warm person! Thanks to my work 
at Swarovski, I met great, esteemed people, 
with whom I am friends till this day; like 
for instance Agnieszka Cegielska. She 
always says that crystals bring happiness.

SO YOU ARE A HAPPY WOMAN.
I have a great job, an excellent team, and 
a successful personal life. Yes, I am happy. 



THE BEST OF 2015

ly admitted that Jews lived in Poland and 
Poland wasn’t favourable to them.

The most important Polish event – the 
elections, undoubtedly. We have a new 
president and a new government, but too 
look at the flourish of the event, the swear-
ing-in ceremony of President Andrzej 
Duda is certainly the winner. I would even 
go a step further and call it coronation.

The best-dressed Polish woman– for-
give me my work-related obsession, but 
women involved in politics are the first 
ones that come to my mind. Some of you 
might be surprised, but I didn’t choose 
Magdalena Ogórek and her white dresses 
said to symbolize the colour of power. 
I chose the First Lady. Please do not read 
political sympathies into that. Much has 
already been written about Agata Duda, 
for example that she has a similar style 
to Claire Underwood, that she’s like 
Hilary Clinton: seemingly present but as 
if absent, seemingly in the distance but 
not necessarily, seemingly behind her 
husband but not in the shadow. One thing 
is certain: the First Lady stands out so 
much that I sometimes wonder whether 
she is the wife of her husband or whether 
Andrzej Duda is the husband of his wife.

The most famous Polish break-up of the 
year – an obvious thing for me. Kazimierz 
and Isabel Marcinkiewicz. I remember 
when several years ago vigilant cameras 
caught them showing their feelings to one 
another in a rather uninhibited manner. 
The father and former prime minister 
stopped playing the tough guy and got 
carried away by his emotions. Unfortu-
nately, they were as much torn by passion 
as quickly their relationship ended.

The biggest Polish joke of the year 
– Magdalena Ogórek running for 
president. I don’t know who came up 
with this idea and what was the plan, but 
if it was supposed to help Polish women 
in politics, it’s produced a completely op-
posite effect. The State in difficult times 
can’t be led by a woman looking and 
sounding like an angel, parading around 
in a petticoat on fashion shows. Electors 
first showed a yellow card, then a red one, 
and to this I will add words uttered by an 
SLD (Democratic Left Alliance) activist 
who said that even the Rywin-gate didn’t 
incriminate SLD as much as Magdalena 
Ogórek’s candidacy for president.

The biggest Polish fiddle – I’ll leave this 
category out because I could write too 
much, but I’m curious about your bets. 

P
oproszono mnie bym zrobiła pod-
sumowanie roku. Długo się przed 
tym wzbraniałam – tak jak nie lubię 
Sylwestra i przymusowej zabawy, tak 

też nie lubię rankingów wszystkiego naj.
Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia 

czy jest to hit roku, shit roku, czy kit 
roku, ale ponieważ koniec roku podob-
no do tego zobowiązuje, dlaczego się 
nie pobawić. Kategorie ustaliłam sama, 
licząc że po przeczytaniu stworzycie swój 
ranking i nim się podzielicie.

Najlepszy polski film – nie jest mi 
wstyd się przyznać, że jedyny polski 
film, który w tym roku widziałam, to 
„Ida”. Nie lubię teatru w kinie, dlatego 
polskiego kina nie oglądam. Wiem, że to 
się zmienia, ale jak dla mnie zbyt wolno. 
„Ida” nie powaliła mnie, ale przyznaję 
pierwsze miejsce za Oscara, odczarowanie 
polskiej historii i głośne przyznanie się, 
że żydzi mieszkali w Polsce, a Polska nie 
była dla nich zbyt łaskawa.

Najważniejsze polskie wydarzenie – 
niewątpliwie wybory. Mamy nowego 
prezydenta i nowy rząd, ale patrząc na 
rozmach wydarzenia to zdecydowanie 
wygrywa ceremonia zaprzysiężenia 
Andrzeja Dudy. Poszłabym nawet o krok 
dalej i nazwałabym to koronacją.

Najlepiej ubrana polska kobieta – mu-
sicie mi wybaczyć zboczenie zawodowe, 
ale od razu przychodzą mi na myśl panie 
związane z polityką. Ku zaskoczeniu nie 
postawię na Magdalenę Ogórek i jej białe 
sukienki symbolizujące rzekomo kolor 
władzy, a na Pierwszą Damę. Proszę nie 
doszukiwać się sympatii politycznych. 
O Agacie Dudzie pisano już wiele, że ma 
styl podobny do Clair Underwood, że jest 

jak Hilary Clinton – niby jest a jakby jej 
nie było, niby zdystansowana, a jednak 
nie, niby za mężem ale nie w cieniu. 
Jedno jest pewne – Pierwsza Dama 
wyróżnia się do tego stopnia, że czasem 
zastanawiam się czy jest żoną męża, czy 
to Andrzej Duda jest mężem swojej żony.

Najgłośniejsze polskie rozstanie roku 
– dla mnie sprawa oczywista. Kazimierz 
i Izabel Marcinkiewicz. Pamiętam jak 
kilka lat temu przyłapani okiem czujnej 
kamery nieskrępowanie okazywali sobie 
uczucia. Ojciec dzieci, były premier 
zrzucił maskę twardziela i na fali luzu 
dał się ponieść emocjom. Niestety tak 
jak bardzo targały nimi namiętności, tak 
bardzo szybko ich związek się rozpadł.

Największy polski żartroku – Magda-
lena Ogórek na prezydenta – nie wiem 
kto to wymyślił, jaki był plan, ale jeśli 
miało to pomóc kobietom w polskiej 
polityce to wyszło odwrotnie. Głową 
państwa w trudnych czasach nie może 
być kobieta o wyglądzie i głosie anioła, 
paradująca w halce na pokazach mody. 
Wyborcy pokazali najpierw żółtą kartkę, 
później czerwoną, a ja dodam słowa jed-
nego z działaczy SLD, który powiedział, 
że nawet afera Rywina nie pogrążyła 
SLD tak jak kandydatura Magdaleny 
Ogórek na prezydenta.

Największy polski przekręt – tę kate-
gorie odpuszczę bo mogłabym popłynąć, 
ale ciekawią mnie wasze typy. 

IN ENGLISH 

THE BEST OF 2015

I was asked to sum up the passing year. 
I was refraining from that for a long time 
because I don’t like best-everything rank-
ings at all, just like I don’t like New Year’s 
Eve and compulsory parties.

And it doesn’t matter whether it’s a hit 
or shit of the year to me. And yet they say 
the end of the year demands something 
like that, so why not have some fun? I’ve 
chosen the categories myself hoping that 
you would create and share your own 
rankings after reading mine.

The best Polish film – I’m not ashamed 
to admit that Ida is the only Polish film 
I’ve seen this year. I don’t like theatre in 
the cinema so I don’t watch Polish films. 
I know it’s changing, but those changes 
occur too slowly for me. Ida didn’t bring 
me to my knees, but I give it the first place 
because of the Oscar and the fact that it 
has disenchanted Polish history and open-

TEKST: Katarzyna Zdanowicz  FOT.: Monika Szałek
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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.

fot. Monika Szałek
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Crowdfunding nie polega tylko na wspieraniu projektów w zamian za 
materialne nagrody. Równie popularne są akcje charytatywne, mające 

na celu wspomożenie szczytnego celu.

TEKST: Kajetan Kusina  FOT.: Mat. Prasowe



P
onoć ludzie chętnie wspomaga-
ją szczytne cele, ale trzeba im 
w tym pomóc i w jakiś sposób 
ich zainteresować. Doskonale 

widać to na polskim portalu crowdfun-
dingowym Wspieram.to, który coraz 
częściej wykorzystywany jest do zbiórek 
związanych z akcjami społecznymi. – 
Crowdfunding to nie tylko pieniądze. To 
budowanie społeczności, gromadzenie 
informacji zwrotnej, współtworzenie. Tak 
jak nie zawsze finanse są głównym celem 
kampanii finansowania społecznościowe-
go, tak nie zawsze kampanie są wspierane 
jedynie z pobudki posiadania material-

społecznych wspomnianych wcześniej, 
na Wspieram.to każdego dnia zgłaszają 
się również prywatne osoby i małe fun-
dacje, pragnące zorganizować zbiórki 
na dobroczynne cele. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się projekty skupione 
wokół społecznie finansowanych lub 
ważnych dla lokalnych społeczności 
lokali oraz projekty skupione na niesie-
niu pomocy zwierzętom. Doskonałym 
przykładem jest prywatna, cykliczna 
inicjatywa „Podaruj odrobinę ciepła” 
Błażeja Gilewskiego, który co roku 
w okresie zimowym gromadzi fundusze 
na zakup koców i kołder dla wybranego 
schroniska dla zwierząt. – Te małe, ale 
zawsze cieszące się wsparciem społecz-
ności Wspieram.to projekty udowad-
niają, że przy odrobinie chęci i zaan-
gażowania można realnie wpłynąć na 
zmianę świata na choć trochę lepszy 
– tłumaczy Zabrocka.

W listopadzie ruszyła także pierwsza ak-
cja zorganizowana we współpracy z WWF 
Polska. Akcja prowadzona w całości 
non-profit ma na celu pomoc finansową 
dla ludzi walczących z trwającym ponad 
miesiąc pożarem w Tuanan na terenie 
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nego efektu zbiórki. Gro osób wspiera 
inicjatywy dobroczynne, które w zamian 
za pomoc oferują jedynie podziękowania, 
satysfakcję i doświadczenia – tłumaczy 
Dominika Zabrocka ze Wspieram.to. 
– Poczucie połączenia sił z internetową 
społecznością i realizacja szczytnego celu 
często są wystarczające i świadczy o tym 
sukces chociażby corocznych kampanii 
„Wirtualne Serce WOŚP” czy „To dla 
mnie ważne” Fundacji Aviva, przeprowa-
dzanych na Wspieram.to – dodaje. 

Na Wspieram.to zrealizowanych zostało 
około 200 udanych inicjatyw z celem 
społecznym lub dobroczynnym. Ich zna-
komita większość była częścią kampanii 
„To dla mnie ważne” organizowanej już 
dwukrotnie przy współpracy z Fundacją 
Aviva. Podczas dwóch edycji na około 
170 inicjatyw udało się zgromadzić kwotę 
ponad 480 tysięcy złotych, pochodzącą 
z grantów od Fundacji i wspierających.

WIELKA ORKIESTRA ZBIOROWEJ 
POMOCY
Potencjał w organizowaniu zbiórek 
na cele dobroczynne zobaczyła także 
najbardziej znana instytucja charyta-
tywna w Polsce. Działająca od 23 lat 
fundacja Jurka Owsiaka od dawna jest 
przykładem na to, że istnieje w naszym 
kraju możliwość skutecznego zbierania 
pieniędzy dla potrzebujących. – W 2013 
roku zostaliśmy przez Fundację obda-
rzeni niezwykłym zaufaniem i wybrani 
jako jedyna platforma tego typu w Polsce 
do przeprowadzenia internetowej wersji 
zbiórki. Nawiązana szybko przyjaźń 
i odbieranie na tych samych falach za-
owocowały wypracowaniem ostatecznej 
wizji „Wirtualnego Serca”, które rośnie 
z każdą wpłatą. Rośnie również z edycji 
na edycję zainteresowanie internetową 
formą pomocy – opowiada Dominika 
Zabrocka. O skuteczności tej współpra-
cy najlepiej świadczą liczby. Pierwsze 
Wirtualne Serce zgromadziło 31 850 zł od 
862 osób, kolejna edycja zebrała 94 176 zł 
wpłaconych przez 2944 osoby. Potwier-
dzona została już tegoroczna edycja, która 
powinna przynieść jeszcze lepsze wyniki. 
Warto wspomnieć, że owocna współpraca 
została w tym roku rozszerzona również 
o letnią edycję – „Wirtualny Woodstock”, 
podczas którego gromadzone są środki na 
organizację najpopularniejszego festiwalu 
muzycznego w Polsce.

POMOC DLA ZWIERZĄT, TA MAŁA  
I TA DUŻA
Prócz dużych kampanii inicjatyw 

POCZUCIE POŁĄCZENIA 

SIŁ Z INTERNETOWĄ 

SPOŁECZNOŚCIĄ 

I REALIZACJA SZCZYTNEGO 

CELU CZĘSTO SĄ 

WYSTARCZAJĄCE 

I ŚWIADCZY O TYM 

SUKCES CHOCIAŻBY 

COROCZNYCH KAMPANII 

„WIRTUALNE SERCE 

WOŚP” CZY „TO DLA MNIE 

WAŻNE” FUNDACJI AVIVA, 

PRZEPROWADZANYCH NA 

WSPIERAM.TO – DODAJE. 



Rezerwatu Mawas na Borneo, będącym 
jednym z ostatnich miejsc, w którym żyją 
dzikie orangutany. To akcja, dzięki której 
można pomóc w rzeczywiście istotnej 
i trudnej sytuacji. Celem zbiórki jest ze-
branie 12 000 złotych, co pozwoli między 
innymi na zakup sprzętu niezbędnego do 
ratowania płonących lasów. 

IN ENGLISH 

SHOW KINDNESS VIA  
THE INTERNET

Crowdfunding is not just about 
supporting projects in return for 
material rewards. Charity campaigns 
that serve to fulfil noble aims are 
equally popular.

It is said that people are eager to support 
noble aims, but they need someone to 
help them with that and arouse their 
interest in the matter. This can be ob-
served on a Polish crowdfunding portal 
Wspieram.to (eng. Isupport.it), which is 
more and more often used to raise funds 
for social campaigns. “Crowdfunding is 
not only about money. It also involves 
building a community, gathering feed-
back, and creating something together. 
Just as money is not always the main aim 
of crowdfunding campaigns, projects are 

not always subsidized solely because of 
the collection’s material effects. A lot of 
people support charitable initiatives that 
in return for help offer only acknowl-
edgements, satisfaction and experience,” 
says Dominika Zabrocka from Wspi-
eram.to. “For them the feeling of joining 
an online community and fulfilling 
a noble aim are often enough, as proved 
by the success of campaigns that are car-
ried out via Wspieram.to every year, such 
as Wirtualne Serce WOŚP (eng. E-heart 
of the The Grand Orchestra of Christmas 
Charity) and To dla mnie ważne (eng. It is 
important to me) by Aviva Foundation,” 
she adds. About 200 successful initiatives 
serving social or charitable aims were car-
ried out via Wspieram.to. The vast majori-
ty constituted a part of To dla mnie ważne 
campaign, which has been organised in 
cooperation with Aviva Foundation two 
times now. During the two editions, about 
170 initiatives received donations from the 
Foundation and other supporters, which 
in total exceeded PLN 480,000.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY (ENG. THE GRAND OR-
CHESTRA OF CHRISTMAS CHARITY)
The potential of organizing money 
collections for charity was noticed also 
by the most famous charitable insti-
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tution in Poland. This foundation was 
established by Jurek Owsiak and has 
been functioning for 23 years now. For 
a long time, it has been proving that it is 
possible to successfully raise money for 
those in need in our country. “In 2013, 
the Foundation placed great trust in us 
and Wspieram.to was the only such plat-
form in Poland chosen to carry out the 
online money collection. Friendship be-
tween the two organizations has evolved 
quickly and mutual understanding has 
helped us to create the final vision of 
Wirtualne Serce (eng. E-heart), which 
grows with every donation. The interest 
in online help is also growing with every 
edition of the campaign,” says Domini-
ka Zabrocka. The efficiency of the 
cooperation between the institutions is 
best reflected in numbers. The first Wir-
tualne Serce has raised PLN 31,850 from 
862 people, while during the subsequent 
edition 2,944 people have donated in 
total PLN 94,176. This year’s edition has 
already been confirmed, and is expect-
ed to achieve even better results. It is 
worth mentioning that the successful 
cooperation was expanded this year by 
a summer edition – Wirtualny Wood-
stock (eng. EWoodstock), during which 
money is raised for the most popular 
music festival in Poland.
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a private, recurring initiative Podaruj od-
robinę ciepła (eng. Give a little warmth) 
organized by Błażej Gilewski, who every 
winter collects money for blankets and 
quilts for a selected animal shelter. “Such 
small projects that are always eagerly sup-
ported by Wspieram.to community prove 
that good will and commitment can have 
a real impact and make the world a better 
place,” says Ms Zabrocka.

In November, the first initiative organ-
ized in cooperation with WWF Poland 

was launched. It is completely non-profit 
and aims at providing financial assistance 
to people fighting the fire that for over 
a month has been consuming Tuanan 
in the Mawas Reserve (Borneo) — the 
last natural habitat of wild orangutans. 
Thanks to this initiative we can help to 
resolve a really important and difficult 
situation. The aim is to raise PLN 12,000, 
which among others will cover the cost 
of the equipment necessary to save the 
burning forests. 

HELPING ANIMALS – ON A LARGE 
AND SMALL SCALE
Apart from big campaigns of social 
initiatives that have been described 
above, every day Wspieram.to receives 
applications from individuals and small 
foundations that wish to organize money 
collections for charitable aims. Of great 
interest are projects focused on help-
ing animals and on places that receive 
social funding or are important to local 
communities. A good example here is 
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Nie przepadamy za zimą, a mimo tego ona wkrótce 
złoży nam wizytę. Cóż, natura na zaproszenie nigdy 
nie czeka. „Zima jest piękna do pewnego stopnia… 
Celsjusza” mawiał polski poeta Tadeusz Gicgier.  
Jest jednak takie miejsce, w którym jej nadejście 
naprawdę cieszy. Gdzie dla miłośników białego 
szaleństwa słońce nigdy nie zachodzi, a zawodnicy 
sportowi budują formę przed kolejną walką o podium.

TEKST: Anna Nazarowicz   ZDJĘCIA: Mat. Prasowe

W POCIE CZOŁA
I ZASPACH ŚNIEGU

N
azywali go „Polskim Batma-
nem”. Jednak Adam Małysz to 
przede wszystkim najbardziej 
utytułowany zawodnik w hi-

storii mistrzostw świata w skokach nar-
ciarskich. Mimo że kilka lat temu podjął 
decyzję o zakończeniu swojej kariery 
skoczka, Polska nadal ma duże powody 
do radości. Ich źródłem jest niewątpliwie 
młody skoczek Kamil Stoch. Zarówno 
ci dwaj, jak również pozostali zawodnicy 

polskiej kadry na swoje wyniki ciężko 
pracowali i pracują nadal tam, gdzie mają 
ku temu najlepsze warunki. A właśnie ta-
kie zapewniają Centralne Ośrodki Sportu.

Centralny Ośrodek Sportu w Szczyr-
ku jest jednym z siedmiu tego typu 
obiektów zlokalizowanych na terenie 
naszego kraju. Jego pełna nazwa to Cen-
tralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przy-
gotowań Olimpijskich. Brzmi dumnie, 
bo i powodów do dumy nie brakuje. Nie 

tylko dlatego, że właśnie w tym miejscu 
wschodziły gwiazdy polskiego sportu, 
które błyszczały mocniej niż zdobywane 
przez nie medale. Na uwagę zasługuje 
profesjonalne zaplecze oraz infrastruk-
tura, jaką może się poszczycić Centralny 
Ośrodek Sportowy w Szczyrku. 

Skrzyczne to najwyższy szczyt Beski-
dów, a co za tym idzie biały raj dla nar-
ciarzy. Aby zasłużyć na to miano tutejsze 
trasy muszą być długie i tak ciekawe, 
aby narciarz podczas zjazdu nie zasnął 
z nudów. Stoki Skrzycznego to ponad 10 
kilometrów wyszukanych i odpowied-
nio przygotowanych tras narciarskich 
Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, 
w tym również trasa z homologacją FIS, 
dzięki której będzie możliwa organizacja 
międzynarodowych zawodów narciar-
skich kobiet i mężczyzn. Zjazd, slalom 
gigant, slalom specjalny oraz supergigant 

– już niebawem te prestiżowe konkuren-
cje rozpalą sportowe emocje w sercach 
milionów Polaków. Myli się ten, kto 
sądzi, że uzyskanie takiej homologacji 
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przychodzi bez większego trudu. Aby ją 
otrzymać Międzynarodowa Federacja 
Narciarska dokładnie sprawdziła jakość 
trasy, dystans dla poszczególnych konku-
rencji, przyjrzała się różnicom wzniesień 
oraz parametrom nachylenia stoku. 
Radość jest tym większa, że z trasy, obok 
zawodowców, mogą również korzystać 
wszyscy miłośnicy zabawy na śniegu. 
I tej zabawy nie są w stanie zepsuć żadne 
kaprysy polskiej zimy. Jeżeli ta poskąpi-
łaby śniegu 25 armatek skutecznie zadba 
o to, aby nikt z odwiedzających trasy 
(również czarną i czerwoną) nie poczuł 
się rozczarowany. Trzy ratraki pozostają-
ce w pogotowiu posłużą do utrzymania 
wszystkich szlaków we właściwym stanie.

Jakby tego było mało COS-OPO 
w Szczyrku z końcem 2013 roku oddał 
do użytku nowoczesną kolejkę linową 
z czteroosobowymi gondolami i prze-
pustowością sięgającą 2400 osób na 
godzinę. Obecnie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom sportowców trenujących na 
trasach Skrzycznego oraz wszystkim tu-
rystom korzystającym z tras narciarskich 
Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, 
trwa rozpoczęta w październiku budowa 
nowoczesnego wyciągu orczykowe-
go „Doliny II”, którego przepustowość 
wyniesie 800 osób na godzinę. To oznacza 
trzykrotny wzrost w porównaniu do 
dotychczasowych możliwości i wpłynie na 
czas przejazdu wszystkich użytkowników 
tras narciarskich, komfort korzystania 
oraz bezpieczeństwo. 

Skrzyczne wzbudza jednak zaintereso-
wanie przez cały rok. W okresie letnim 
to miejsce odwiedza ponad 200 tys. 
osób, gdyż zbiega się tu wiele popu-
larnych szlaków turystycznych. Sam 
Centralny  Ośrodek Sportu w Szczyrku, 
obok skoczni narciarskich, tras do kon-
kurencji alpejskich oraz tras biegowych, 
posiada już dwie pełnowymiarowe hale 
sportowe. Pozostają one do dyspozycji 
licznie przybywających tu w celu wy-
pracowania szczytowej formy grup spor-
towych. Obecność hal jest nieoceniona 
ze względu na fakt, że umożliwiają one 
uprawianie wielu dyscyplin sportu na 
terenie jednego obiektu. Na powierzch-
ni jednej hali mieszczą się trzy boiska do 
siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz 
koszykówki. Zadbano również o dodat-
kowe, nowoczesne szatnie. Obiekt został 
także przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zatem kiedy wraz 
z nadejściem zimy opadną tempera-
tury, a za nimi nasze nastroje, warto 
odwiedzić Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku. Emocje zgromadzonych tu 
gości zawsze są „na plusie”. 
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IN ENGLISH 

HIGH JINKS IN SNOWBANKS

We are not necessarily fond of win-
ter, and yet it is soon going to pay us 
a visit. Well, nature never waits for an 
invitation letter. “Winter is beautiful 
to a certain degree... Celsius,” said 
Polish poet Tadeusz Gickier. But 
there is a place where the coming of 
winter is a true source of joy. Where 
the sun never sets for the lovers of 
winter sports, and sportspeople 
work on their form before the next 
fight for the podium..

They called him a Polish Batman. But 
Adam Małysz is first of all the most 
award-winning competitor in the histo-
ry of world ski-jumping championships. 
Even though he decided to end his 
career as a ski jumper several years ago, 
Poland still has good reasons to be hap-
py. One of them is certainly the young 
ski jumper Kamil Stoch. Both the two 
and other representatives of the Polish 
national team worked or still work 
hard to achieve as much as possible in 
places that provide them with the best 
conditions. Central Sports Centres are 
definitely among them.

The Central Sports Centre in Szczyrk 
is one of seven similar objects located in 
the whole country. Its full name is: the 
Central Sports Centre – Olympic Prepa-
ration Centre in Szczyrk. It might be 
a proud sounding name, but the Centre 
has actually all rights to be proud, and it 
is not only because this is where Polish 
sports stars shining more brightly than 
the medals they won have risen. What 
is also worth attention in the Central 
Sports Centre in Szczyrk are its profes-
sional facilities and infrastructure.

Skrzyczne is the highest mountain 
of the Beskids and, as a result, a true 
paradise for skiers. But to deserve 
that title, it needs to offer long and 
interesting trails so that skiers are not 
bored to death while moving downhill. 
Skrzyczne slopes include more than 10 
kilometres of sophisticated and well-pre-
pared pistes of the Central Sports 
Centre in Szczyrk, including a ski run 
certified by FIS, thanks to which the 
Centre will be able to organize interna-
tional male and female ski competitions. 
Downhill, giant slalom, special slalom 
and super giant slalom – all those 
prestigious disciplines will soon trigger 
sports emotions in millions of Polish 
hearts. Whoever thinks that it is rela-
tively easy to obtain such an approval is 

wrong. The International Ski Federation 
carefully checked the quality of the 
run, distances for particular disciplines, 
differences in altitude and slope inclina-
tion parameters. The satisfaction is even 
greater thanks to the fact that, apart 
from professionals, all amateurs and 
snow lovers can use the run too. And no 
whimsicality of the Polish winter can 
ruin that fun. If the weather skimps on 
snow, 25 cannons will successfully see to 
it that no guest at the run (including the 
black and the red run) feels disappoint-
ed. Three snowcats, which are always 
on alert, help to maintain all trails in 
appropriate condition.

Moreover, the Central Sports Centre 
in Szczyrk put a modern cableway into 
use towards the end of 2013. It offers 
cars for four passengers and a capacity 
of almost 2400 persons per hour. In 
order to meet the expectations of sports-
people training at the trails of Skrzyczne 
and all tourists using the ski area offered 
by the Central Sports Centre in Szczyrk, 
it started building a modern surface lift 
(“Doliny II”) with a capacity of 800 per-
sons per hour in October. Not only does 

it mean a threefold increase compared 
with the current capacity, but it will also 
influence the duration of the journey 
for all ski trail users and improve the 
conditions and safety in the Centre.

Skrzyczne arouses interest throughout 
the whole year. In the summer time, it 
is visited by more than 200,000 people 
because many popular tourist routes 
meet here. As for the Central Sports 
Centre in Szczyrk itself, it features not 
only ski jumps, trails for Alpine events 
and cross-country trails but also two 
well-equipped sports hall. They are open 
to sports groups that so often come to 
Szczyrk to work on their top form. The 
presence of the halls is invaluable as they 
ensure that many sports disciplines can 
be practiced in one object. One sports 
hall includes three volleyball fields, one 
handball field and one basketball field. 
Moreover, it features modern locker 
rooms and has been adapted to the needs 
of the disabled. So when temperatures fall 
and our moods darken with the coming 
of winter, it is worth visiting the Central 
Sports Centre in Szczyrk. The atmosphere 
that prevails here is always warm. 





IDZIEMY W ŚWIAT
names and stories. They are usually 
stories about people who sacrifice their 
whole lives to one aim: success. It is 
a sine qua non in today’s sport. It cannot 
be a coincidence that all of the great 
Polish sportspeople describe their youth 
as filled with training and devoid of 
all-night-long parties. And when we add 
talent and long-standing ambition to 
that, we get an almost ready material  
for a world sports star.

Fortunately, we start counting such 
athletes on the fingers of more than just 
one or two hands. Their number  
is increasing as beginners observe those 
who have succeeded. And the leaders  
are followed to the top by others. Robert 
Lewandowski had such an influence on 
his friends from the national team that 
they were promoted to the final tourna-
ment of the UEFA European Champi-
onship. Agnieszka Radwańska  
is followed by her sister and several other 
young tennis players. Marcin Gortat 
shows one can reach and remain at the 
top basketball level, that is NBA. This  
in turn opens the doors to young talents. 
Poles already arouse interest overseas.

The whole trio, although the list is 
certainly much longer, are professionals 
through and through. Diets, training, 
mastering their skills all the time – it is 
all ingrained in their brains. They are 
also able to manage their career as if it 
was business. And it is like Facebook in 
the contemporary world: you will never 
manage without it.

I remember my long conversations 
with Mariusz Czerkawski. He could have 
everything ever possible in the Polish 
hockey league already as a nineteen-
year-old. But he wanted more. He staked 
everything on one card. A solo trip to 
Sweden, mornings bathed in tears and 
finally a trip to the United States to find 
himself in a different world once again. 
He gritted his teeth and continued to 
work hard. He had no other option be-
cause there were ten candidates preparing 
themselves to take his place.

Today, you cannot achieve anything 
in sport unless you sacrifice your life,  
as well as your life style and comforts. 
And Polish sportspeople realize that 
more and more often. This is why Gortat 
is in NBA, Radwańska wins the Masters 
tournament, and Lewandowski is a can-
didate for the Golden Ball. 

Z
wiązki, kluby, organizacje czy 
stowarzyszenia, prawie wszystko 
w naszym kraju kuleje. Związki są 
skostniałe i pozbawione świeżej, 

menedżerskiej krwi. Kluby nie mają 
sponsorów i ledwo wiążą koniec z końcem. 
Nieliczne wyjątki nie stanowią tak szero-
kiego horyzontu by napełnić wszystkich 
nadzieją na lepszą przyszłość. 

W tej, jeszcze sponiewieranej 
rzeczywistości polskiego sportu coraz 
więcej jest jednak blasków. A owe blaski 
mają konkretne nazwiska i konkretne 
historie. To z reguły historie o poświęce-
niu całego swego życia jednemu celowi 
– sukcesowi. To warunek konieczny 
w dzisiejszym sporcie. Nie może być 
przypadkiem fakt, że każdy ze sportowo 
wielkich Polaków opisuje swoją młodość 
jako wypełnioną treningami i pozbawio-
ną imprez, zabaw do rana. Kiedy do tego 
dołożymy talent i bezgraniczną ambicję, 
mamy niemal gotowy materiał na gwiaz-
dę światowego sportu.

I na szczęście zaczynamy liczyć takich 
atletów już nie na palcach jednej czy 
dwóch rąk. Oni zaczynają się mnożyć, 
podpatrywać tych, którym się udało. Ci 
liderzy ciągną w górę kolejnych. Robert 

Lewandowski wpłynął na swoich kolegów 
z reprezentacji tak, że razem awansowali 
do turnieju finałowego Mistrzostw Euro-
py. Agnieszka Radwańska ciągnie za sobą 
siostrę i kilka innych młodych tenisistek. 
Marcin Gortat pokazuje, że możliwy jest 
skok na najwyższą koszykarską półkę czyli 
NBA i utrzymanie się na niej. To z kolei 
otwiera drogę młodym talentom. Zainte-
resowanie zza oceanu Polakami już jest.

Cała ta trójka, choć z pewnością lista 
jest dłuższa, to profesjonalizm pełną 
gębą. Diety, treningi, ciągłe podno-
szenie swoich umiejętności – oni to 
wszystko mają zakodowane w głowach. 
Potrafią też prowadzić swoją karierę 
jak biznes. A w obecnym świecie to jak 
Facebook – bez tego Cię nie ma.

Pamiętam swoje długie rozmowy 
z Mariuszem Czerkawskim. W polskiej 
lidze hokejowej już jako dziewiętnastola-
tek mógł mieć wszystko co było możliwe. 
Ale on chciał więcej. Postawił wszystko 
na jedną kartę. Wyjazd w pojedynkę do 
Szwecji, poranki we łzach, potem podróż 
do Stanów by znów próbować się odnaleźć 
w innym świecie. Zacisnął zęby i harował. 
Innej drogi nie było, bo na jego miejsce 
szykowało się dziesięciu kandydatów.

Dziś nie osiągniesz w sporcie niczego je-
śli nie poświęcisz życia, a także trybu życia 
i wygód. Do polskich sportowców coraz 
częściej ta prawda trafia. Dlatego Gortat 
jest w NBA, Radwańska wygrywa turniej 
Masters a Lewandowski jest kandydatem 
do wygrania Złotej Piłki. 

IN ENGLISH 

HIGH JINKS IN SNOWBANKS

Radwańska, Lewandowski, Gortat… 
Polish sport is becoming increasing-
ly professional. Although perhaps it 
would be more accurate to say polish 
sportspeople, not Polish sport, because 
it is they who catch up with the world.

Unions, clubs, organizations and asso-
ciations – almost everything in Poland 
is deficient. Unions are fossilized and 
devoid of fresh managerial blood. Clubs 
do not have sponsors and find it hard to 
make both ends meet. Rare exceptions 
do not give a horizon wide enough to 
bring everyone hope of a better future.

But there are more and more bright 
stars in this ill-treated reality of Polish 
sport. And those stars have specific 
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TEKST: Wojciech Zawioła   
FOT.: Edyta Bartkiewicz

Radwańska, Lewandowski, 
Gortat… Polski sport jest 
coraz bardziej profesjonalny. 
Choć dużo trafniej byłoby 
stwierdzić, że to polscy 
sportowcy, nie polski sport, 
doganiają świat.
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Z A KU P Y

CLARINS 
MULTI-ACTIVE 30+  
Zestaw zawiera  
krem na dzień Multi-Active Day,  
50 ml, peeling myjący do twarzy 
One-Step Gentle Exfoliating 
Cleanser, 30 ml, krem na noc 
Multi-Active Night, 
15 ml, złotą kosmetyczkę,  
265 zł, nr 887075

 24/7 – Kupuj także online na  
www.douglas.pl Szczegółowe 
informacje i regulamin serwisu 

dostępne na www.douglas.pl  
* Produkt dostępny w wybranych perfumeriach 

GIORGIO ARMANI SÌ
Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną,  
50 ml, tusz do rzęs 
 Black Ecstasy,  
10 ml, 379 zł

IDEAŁY

 
ESTÉE LAUDER 
BLOCKBUSTER  

Zestaw zawiera paletkę  
Deluxe Pure Color Eyes & Cheeks  

(12 cieni do powiek oraz  
2 róże z pędzelkami w eleganckim 

etui z lusterkiem), 3 pomadki do ust, 
czarny tusz do rzęs Sumptuous 

Extreme, płyn do demakijażu  
Gentle Eye Makeup Remover,  

100 ml, krem do twarzy Revitalizing 
Supreme Global Anti-Aging Creme, 

7 ml, serum Advanced Night Repair, 
7 ml, 399 zł, nr 878865.

Całość podana w wyjątkowym  
kuferku z czerwonej skóry

LANCÔME 
LA VIE EST 

BELLE
Zestaw zawiera  

wodę perfumowaną,  
30 ml, perfumowany 

żel pod prysznic,  
50 ml, nawilżające 

mleczko do ciała,  
50 ml, 239 zł,  

nr 864027



MERCEDES-BENZ 
CLUB  

Zestaw zawiera
wodę toaletową, 50 ml, 

dezodorant, 75 ml,  
239 zł, nr 840810

LAB SERIES 
PRO LS LAB TRIO 

Zestaw zawiera 
PRO LS Lip Tech,  

balsam do ust, 4,3 g, 
PRO LS All-in-One,  

krem do twarzy, 50 ml, 
PRO LS antyperspirant roll-on, 

75 ml, 199 zł, nr 906697 

PACO RABANNE 
INVICTUS  

Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną, 50 ml, 

dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
249 zł, nr 888226

GIORGIO ARMANI 
ACQUA DI GIO HOMME  
Zestaw zawiera wodę toaletową, 75 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 75 ml, 
elegancką kosmetyczkę, 399 zł, nr 877257 

YSL 
L'HOMME  
Zestaw zawiera   
wodę toaletową 
L'Homme, 100 ml, 
dezodorant  
w sztyfcie, żel pod 
prysznic, 50 ml,  
400 zł, nr 888513 
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Z A K U P Y



ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Artdeco, Eyeshadow Palette, 
89,90 zł, nr 891005

ZESTAW 
BŁYSZCZĄCYCH 
CIENI DO POWIEK 
Laura Mercier,  
Eye Chromes Palette,  
270 zł, nr 878055ZESTAW 

CIENI DO 
POWIEK  

Clarins, Eye Shadow 
Palette, 165 zł,  

nr 891157

ZESTAW CIENI 
DO POWIEK

 IsaDora, Eyeshadow 
Cream, 89,90 zł, 

nr 885365
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KOMPAKTOWY 
ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Douglas Make Up, 
Small Basic Pallet Party, 
35 zł, nr 880873



BEAUTY
TRENDSof

2

3

1

1. DOUGLAS 
MAKE UP 
Loose Glitter Powder, puder w 
sprayu, 
5 ml, nr 880895

42 zł
2. DOUGLAS MAKE 
UP 
Black Sparkling Pencil, czarna 
kredka kajal, nr 880887

25 zł
3. DOUGLAS 
MAKE UP 
Black Sparkling  
Eye liner, 
5 ml, nr 880883

29 zł 
4. DOUGLAS MAKE 
UP 
Glitter Lip Gloss, błyszczyk 
do ust,  
4 ml, nr 880889

35 zł
5. DOUGLAS MAKE 
UP 
Quattro Eyeshadow, cienie do 
oczu, 
Be Smockey, black, 9,6 g, nr 
853197

64 zł

6. DOUGLAS MAKE 
UP 
Ultralight Foundation, podkład, 
Beige Moyen, 25 ml, nr 852419

81 zł
7. DOUGLAS MAKE UP 
Silver Sparkling Nail Polish, 
lakier do paznokci ze srebrnymi 
drobinkami, 8 ml, nr 880902

22 zł

W TEN WYJĄTKOWY ŚWIĄTECZNY CZAS 
ZABŁYŚNIJ PRAWDZIWYM BLASKIEM! ZA POMOCĄ 
ŚWIETLISTYCH KOSMETYKÓW DOUGLAS STWÓRZ 
NIEPOWTARZALNY LOOK. WYBIERZ KOSMETYKI, 
KTÓRE PODKREŚLĄ TWOJE PIĘKNO! 

DOUGLAS
MAKE UP

Zimowy look

6

7

4

5



MOŻESZ MIEĆ GO Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

EKSKLUZY WNY.  INTERAKT Y WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN



niezbędna dla piękna Twojej skóry.  

Oto globalna esencja przeciw oznakom starzenia się skóry. Dzięki niezwykłej dwufazowej formule, bogatej 

w najskuteczniejsze ekstrakty roślinne, Double Serum marki Clarins odżywia i rewitalizuje miliony komórek.  

To doskona
łość w sw

ojej kate
gorii!
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KOBIET, KTÓRE WYPRÓBOWAŁY DOUBLE SERUM, 
JEST PRZEKONANYCH O JEGO SKUTECZNOŚCI*

Dwufazowa formuła kultowego serum  
marki Clarins – Double Serum – to wynik 
innowacji zainspirowanej dwoistą na-
turą hydrolipidowego filmu skóry. Wy-
korzystując 20 ekstraktów roślinnych 
rozpuszczalnych w  wodzie oraz w  tłusz-
czach zapewnia niezrównaną koncen-
trację składników aktywnych. Podczas 
aplikacji Double Serum oddziałuje na  
5 najważniejszych funkcji skóry, odpowie-
dzialnych za jej zdrowy i piękny wygląd. 
Już po tygodniu stosowania cera jest 
promienna, jędrna i  wygląda młodziej.  

Niezawodny team na pierwsze zmarszczki
Działanie serum wzmacnia skuteczność kremów 

pielęgnacyjnych na dzień i na noc. Odkryj 
zestawy, które spełnią potrzeby twojej skóry! 

Zestaw: Double Serum, krem do twarzy na dzień 
Multi-Active Day, 15 ml, krem do twarzy na noc 

Multi-Active Night, 15 ml oraz żel do okolic oczu 
Eye Contour Gel, 3 ml,  

299 zł, nr 887522

Idealna skóra po 40. roku życia
Zestaw: Double Serum, krem na dzień do każdego 
rodzaju skóry Extra-Firming Day, 15 ml,  
krem na noc do każdego rodzaju skóry  
Extra-Firming Night, 15 ml oraz żel do okolic  
oczu Extra-Firming Eye, 3 ml, 299 zł, nr 878612

HydraQuench 
Intensive Serum Bi-Phase

 Serum z unikalną dwufazową 
formułą nawilża skórę  

i przywraca jej witalność. 
Zawiera kwas hialuronowy, 

wyciąg z kory katafray 
i ekstrakt z lucerny, 

poprawiający sprężystość skóry, 
30 ml – 229 zł, nr 667373

Super Restorative  
Remodelling Serum 

 Wyjątkowe serum dla skóry po  
50. roku życia. Zwalcza oznaki 

starzenia się skóry, redukuje plamy  
i przebarwienia. Zawiera wyciąg  

z babki lancetowatej 
przeciwdziałającej wiotczeniu skóry 

oraz ekstrakt z czystka, który 
rozświetla i ujednolica koloryt cery,  

30 ml – 499 zł, nr 879300

Shaping Facial Lift 
Serum dla skóry w każdym wieku  
– udoskonala i przywraca 
harmonijne proporcje owalu 
twarzy. Redukuje obrzęki 
i ujędrnia skórę. Połączenie 
wyciągów z guarany, imbiru 
cytwarowego i owoców kaki 
pobudza skórę do redukcji tkanki 
tłuszczowej i podwójnego 
podbródka, 50 ml – 249 zł,  
nr 820045

Mission 
Perfection Serum
Serum ukierunkowane 
na zwalczanie 
wszystkich zaburzeń 
pigmentacji skóry.  
Cera odzyskuje blask  
i naturalny koloryt,  
30 ml – 269 zł,  
nr 859189

W portfolio marki Clarins każda kobieta,  
w każdym wieku, odnajdzie idealne serum, 
odpowiadające potrzebom jej skóry. 
A jak działa serum? Zawiera ono substan-
cje aktywne w wysokich stężeniach, ma też 
lekką konsystencję, dzięki czemu zawarte 
w nim składniki są natychmiast wchłania-
nie przez skórę. By jednak równie szybko  
z niej nie wyparowały, należy nałożyć krem, 
którego lipidy, polimery i inne substancje 
„zamkną” dostarczone przez serum sub-
stancje w głębi skóry. Warto więc pamiętać,  
że serum działa najlepiej w takim duecie. 
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja



Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65
z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 26.10.2015 - 
26.03.2016 11:20 13:10 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... 21.12, 28.12, 04.01 13:15 15:05 FR1979 B738 Ryanair
..3.... 01.04 - 21.10 20:55 22:45 FR1979 B738 Ryanair
...4... 29.10 - 24.03 1 13:50 15:40 FR1979 B738 Ryanair
.....6. 04.04 - 24.10 13:55 15:45 FR1979 B738 Ryanair
......7 25.10 - 20.03 13:15 15:05 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... 26.10 - 21.03 14:25 15:55 FR1625 B738 Ryanair
.2..... 05.05 - 20.10 15:35 17:05 FR1625 B738 Ryanair
..3.... 23.12, 30.12, 06.01 20:45 22:15 FR1625 B738 Ryanair
...4... 02.04 - 22.10 11:10 12:40 FR1625 B738 Ryanair
....5.. 01.01 13:20 14:50 FR1625 B738 Ryanair
....5.. 30.10 - 25.03 2 17:50 19:20 FR1625 B738 Ryanair
.....6. 31.03 - 24.10 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)
.2...6. 01.10 - 24.03 08:00 09:35 OK672 A319 Czech

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

12..5.. 30.03 - 24.10 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
..3..6. 31.03 - 21.10 15:40 17:00 FR2469 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 16:45 18:05 FR2469 B738 Ryanair

1.3...7 25.10 - 20.03 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.2...6. 19.12 - 05.01 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 27.10 - 03.11 17:10 18:30 FR2469 B738 Ryanair
...4... 24.12 13:45 15:05 FR2469 B738 Ryanair
...4... 31.12 16:30 17:50 FR2469 B738 Ryanair
...45.. 25.10 - 25.033 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
....5.. 01.01 16:00 17:20 FR2469 B738 Ryanair
......7 20.12 - 03.01 20:45 22:05 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 26.10.2015  
- 26.03.20164 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 26.10.2015  
- 26.03.20165 17:15 18:35 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 1.10 - 24.03 21:30 22:30 OK673 A319 Czech

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 26.10.2015 - 
26.03.2016 13:45 15:25 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... 21.12, 28.12, 04.01 09:00 12:50 FR1978 B738 Ryanair
..3.... 01.04 - 21.10 16:40 20:30 FR1978 B738 Ryanair
...4... 29.10 - 24.03 1 09:35 13:25 FR1978 B738 Ryanair
.....6. 04.04 - 24.10 09:40 13:30 FR1978 B738 Ryanair
......7 25.10 - 20.03 09:00 12:50 FR1978 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... 26.10 - 21.03 10:30 14:00 FR1624 B738 Ryanair
.2..... 05.05 - 20.10 11:40 15:10 FR1624 B738 Ryanair
..3.... 23.12, 30.12, 06.01 16:50 20:20 FR1624 B738 Ryanair
...4... 02.04 - 22.10 07:15 10:45 FR1624 B738 Ryanair
....5.. 01.01 09:25 12:55 FR1624 B738 Ryanair
....5.. 30.10 - 25.032 13:55 17:25 FR1624 B738 Ryanair
.....6. 31.03 - 24.10 06:55 10:20 FR1624 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)
.2...6. 01.10 - 24.03 17:25 20:55 OK673 A319 Czech

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
.2... 31.03 - 21.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

..3..6. 30.03 - 24.10 12:00 15:15 FR2468 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

1.3...7 25.10 - 25.03 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 27.10 - 03.11 13:30 16:45 FR2468 B738 Ryanair
.2...6. 19.12 - 05.01 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
...4... 24.12 10:05 13:20 FR2468 B738 Ryanair
...4... 31.12 12:50 16:05 FR2468 B738 Ryanair
...45.. 25.10 - 25.033 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
....5.. 01.01 12:20 15:35 FR2468 B738 Ryanair
......7 20.12 - 03.01 17:05 20:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 26.10.2015  
- 26.03.20164 09:45 10:30 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 26.10.2015  
- 26.03.20165 20:40 22:00 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 1.10 - 24.03 06:25 07:30 OK672 A319 Czech

1 z wyj. od 18.12 do 30.12
2 z wyj. od 19.12 do 07.01
3 z wyj. od 21.12 do 03.01
4,5 Adria Airways – Lufthansa codeshare

1 z wyj. od 18.12 do 30.12
2 z wyj. od 19.12 do 07.01
3  z wyj. od 21.12 do 03.01
4,5 Adria Airways – Lufthansa codeshare






