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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

ANYWHERE.PL
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CAŁA PODRÓŻ 
W TELEFONIE

Skoro technologia pędzi do przodu to dlaczego nie 
zaprząc jej w służbie turystyki? Nie trzeba mieć drogich 

i wyszukanych aplikacji, by zamienić miejscowego 
przewodnika na smartfon. Wystarczą te podstawowe – 

trzeba tylko wiedzieć jak ich używać.

TEKST: Jakub Milszewski  ZDJĘCIA: Joao Nogueira
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pory na posiłki. Śmiałem się pod nosem, 
że jak nie zjem śniadania automatycznie 
zadzwoni do mojej mamy na skargę. 
Wszystko to fajne bajery, z których 
można pokorzystać od czasu do czasu, 
pobawić się. Ale trzeba było mnie wysłać 
do Rzymu, żebym zrozumiał, jak bardzo 
nowoczesny smartfon może być przy-
datny podczas wizyty w obcym kraju. 
I wcale nie mam na myśli zamawiania 
taksówki. W Wiecznym Mieście Google 
przygotowało zadania, które musiałem 
wypełnić, korzystając wyłącznie ze 
smartfona i podstawowych aplikacji. 
Teraz mogę z czystym sumieniem po-
wiedzieć wam, że wasze telefony potrafią 
jeszcze więcej, niż wam się wydaje.

ZDJĘCIA
Zacznijmy od najbardziej banalnej 
i jednej z najbardziej oczywistych funk-
cji – twój telefon zapewne robi zdjęcia. 
W zależności od marki i modelu aparatu 
jakość fotografii jest lepsza lub gorsza, 
poszczególne aplikacje mają też wbudo-
wane różne możliwości edycji obrazów. 
Niemniej jednak telefony z najwyższej 
półki pozwalają już zaoszczędzić na ba-
gażu podręcznym, bo nie trzeba ze sobą 
brać dużego i ciężkiego aparatu, by cie-
szyć się po powrocie zdjęciami w świet-

L abiryntem korytarzy przedosta-
wałem się z pokładu samolotu 
do terminala na lotnisku we 
Frankfurcie. Spieszyło mi się – 

samolot z Rzymu był nieco opóźniony 
ze względu na pogodę w stolicy Włoch, 
a ja musiałem się w Niemczech załapać 
jeszcze na wieczorny lot do Gdańska. 
Startował za jakieś pół godziny, byłem 
odprawiony i gotowy do lotu. Musiałem 
tylko znaleźć odpowiedni gate, a tablice 
informacyjne na frankfurckim lotni-
sku wcale mi nie pomagały. Krążyłem 
zatem po terminalu klnąc pod nosem 
na ciągnące się korytarze. Wyciągnąłem 
telefon, żeby sprawdzić ile mam jeszcze 
czasu, a on wyświetlił mi planszę 
z wbudowanej aplikacji Tłumacz: 
„Polski: Szukam stanowiska odprawy. 
Niemiecki: Ich suche den Check-In 
Schalter”. Trochę się wystraszyłem – 
skąd telefon wiedział, że akurat tego 
teraz potrzebuję?

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy 
pozwoliłem, żeby telefon zmierzył mi 
puls i na tej podstawie wystawił diagnozę 
– stwierdził, że jestem zbyt zestresowany, 
że powinienem zmienić dietę. Zaczął 
mi odliczać kroki, budzić w środku 
popołudniowej drzemki żeby wysłać 
mnie na spacer i wyznaczać odpowiednie 
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APLIKACJE, TAKIE JAK 
GOOGLE PHOTOS, 
POZWALAJĄ TAKŻE NA 
SZYBKIE ODNALEZIENIE 
WŁASNYCH ZDJĘĆ 
BEZ KONIECZNOŚCI 
OPISYWANIA 
KAŻDEGO Z NICH. 
WYSTARCZY, ŻE 
POZWOLIMY 
SYSTEMOWI NA 
TWORZENIE ICH 
KOPII ZAPASOWEJ, 
A KAŻDE ZDJĘCIE 
BĘDZIE OPISANE 
DATĄ I MIEJSCEM 
(OCZYWIŚCIE TO TEŻ 
MOŻNA WYŁĄCZYĆ). 
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kazywać czy na drodze między naszym 
domem a miejscem pracy jest dziś korek, 
czy może droga jest zupełnie przejezdna. 
Jeśli na naszej poczcie Gmail znajdzie się 
bilet na samolot, Google Now wyświe-
tli nam o której powinniśmy wyjść 
z miejsca oznaczonego w Google Maps 
jako dom, żeby zdążyć na lotnisko i jaki 
sposób transportu najlepiej obrać.

Google Maps mają jeszcze jedną 
funkcję – oś czasu, która pokaże nam co 
robiliśmy danego dnia o danej godzinie, 
w jakim miejscu byliśmy, jakie zdjęcia 
zrobiliśmy. Oczywiście to wszystko jest 
możliwe tylko wtedy, gdy mamy włączo-
ną lokalizację i łączymy się z siecią. Oś 
czasu przyda się nie tylko osobom, które 
szukają alibi, ale także choćby dzienni-
karzom czy biznesmenom, którzy muszą 
odtwarzać trasę swojej podróży na 
potrzeby raportów.

nej jakości. – Wydaje nam się, że każdy 
powinien mieć własny aparat fotogra-
ficzny, ale świetne zdjęcie jest świetnym 
zdjęciem niezależnie od sprzętu, jakim 
zostało wykonane – mówi Oliver Astro-
logo, włoski fotograf specjalizujący się 
w robieniu zdjęć smartfonem.

Poza odpowiednio bystrym okiem, 
wyobraźnią i poczuciem estetyki ważne 
jest katalogowanie fotografii. Podczas 
jednodniowego wyjazdu potrafimy 
bowiem zrobić setki zdjęć – jak potem 
w razie potrzeby znaleźć to jedno, które 
najbardziej nam się podobało? Z po-
mocą przychodzi choćby wbudowana 
w każdy system Android aplikacja 
Google Photos. Pozwoli ona odpo-
wiednio opisać zdjęcie. Wyszuka także 
powtarzające się ujęcia, automatycznie 
wykona animację lub kolaż. Oliver 
wskazuje także na zalety hashtagów, 
krótkich słów-kluczy opisujących zdjęcie 
i rozpoczynających się od znaku „#”. 
Przydają się szczególnie przy publikacji 
naszych prac w mediach społecznościo-
wych – odpowiednio opisane zdjęcie 
przyciągnie więcej odsłon i zainteresuje 
więcej odbiorców. – Używaj ich, ale 
nie przesadzaj, bo to irytuje odbiorców 
– przestrzega Oliver. – Pamiętaj, żeby 
opis był akuratny. Wielu ludzi dodaje do 
swoich zdjęć mnóstwo tagów, które nie 
mają zupełnie znaczenia. Wtedy przesta-
ją one spełniać swoją funkcję.

Aplikacje, takie jak Google Photos, 
pozwalają także na szybkie odnalezienie 
własnych zdjęć bez konieczności opisy-
wania każdego z nich. Wystarczy, że po-
zwolimy systemowi na tworzenie ich kopii 
zapasowej, a każde zdjęcie będzie opisane 
datą i miejscem (oczywiście to też można 
wyłączyć). Co więcej, system będzie nam 
potrafił wskazać wszystkie zdjęcia, na 

których uwiecznione zostały samoloty 
albo nasi rodzice – sam rozpozna ich na 
fotografiach i odpowiednio skataloguje.

MAPY
Coraz więcej użytkowników korzysta 
choćby z usług serwisu Google Maps, 
więc wydaje się, że to kolejna oczywista 
propozycja. Do tego jest on wyposażony 
w GPS, który potrafi nam powiedzieć 
nawet jak najwygodniej dostać się w dane 
miejsce przy pomocy dostępnego transpor-
tu zbiorowego. Pokaże także jak wygląda 
z zewnątrz budynek, którego szukamy, 
a także poda nam podstawowe informacje. 
Ale Google Maps potrafi też więcej.

Przede wszystkim – stałe punkty na 
mapach możemy zapisać, żeby móc do 
nich wygodnie wracać. Dzięki temu 
sprzężona z naszym googlowskim kon-
tem usługa Google Now będzie nam po-

19
 

GOOGLE MAPS 
MAJĄ JESZCZE JEDNĄ 
FUNKCJĘ – OŚ CZASU, 
KTÓRA POKAŻE 
NAM CO ROBILIŚMY 
DANEGO DNIA 
O DANEJ GODZINIE, 
W JAKIM MIEJSCU 
BYLIŚMY, JAKIE 
ZDJĘCIA ZROBILIŚMY.
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MENEDŻER URZĄDZEŃ
Menedżer to nie jest aplikacja, któ-
ra bezpośrednio wpłynie na jakość 
naszych doznań w podróży, ale może 
nas zabezpieczyć na wypadek kradzie-
ży telefonu. Wystarczy połączyć ją 
z kontem Google. Jeśli nasz smartfon 
gdzieś zaginie będziemy mogli zdalnie 
zablokować aparat, wyśledzić gdzie 
dokładnie się znajduje i usunąć z niego 
wszystkie dane. Zrobimy to wszystko 
z poziomu komputera – nie trzeba na 
nim instalować żadnego dodatkowego 
oprogramowania, jedyne, co będziemy 
potrzebowali, to dane do naszego konta 

Google. Aplikacja przyda się także, kie-
dy w pośpiechu zgubimy gdzieś telefon 
pod stosem koszul w hotelowym pokoju 
– logując się w naszym koncie na Google 
możemy po prostu zadzwonić na telefon.

TŁUMACZ
Znów niby oczywistość, ale założę się, że 
niewielu zna wszystkie funkcje googlow-
skiej aplikacji Tłumacz.

Aplikacja potrafi robić czary 
z tekstem drukowanym. Wystarczy, że 
wciśniemy w niej ikonkę przedstawia-
jącą aparat i nacelujemy na tekst – jeśli 

tłumaczymy z angielskiego na naszych 
oczach tekst na wyświetlaczu zacznie 
zamieniać się na polski. W przypadku 
innych języków trzeba zrobić zdjęcie, 
a następnie dać aplikacji chwilę. W obu 
przypadkach trzeba być oczywiście 
połączonym z internetem. Połączenie 
przyda się, kiedy chcemy sobie poradzić 
z tekstem mówionym – możemy do 
telefonu powiedzieć coś po polsku, a on 
wyświetli nam tłumaczenie na żądany 
język lub wypowie odpowiednie słowa 
na głos. Dzięki temu z łatwością pora-
dzimy sobie na zakupach w osiedlowym 
sklepie w obcym kraju. Tłumacz ma też 
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funkcję, która pomoże nam w biznesie – 
przetłumaczy nasze SMS-y na dowolny 
język, dzięki czemu będziemy mogli 
w miarę bezproblemowo porozumieć się 
z właścicielem mieszkania, które wyna-
jęliśmy poprzez Airbnb.

GOGLE
Nie, to nie literówka – aplikacja Gogle, 
choć jeszcze nieco niedopracowana, ma 
szansę stać się ciekawym przewodnikiem 
turystycznym ale także i zakupowym. 
Jest względnie prosta – wystarczy, że 
za jej pomocą zrobimy zdjęcie cha-
rakterystycznemu budynkowi lub 

przedmiotowi, a ona wyszuka podobne 
fotografie w internecie i w ten sposób 
poprzez wyszukiwarkę Google wskaże 
nam informacje na temat sfotografowa-
nego obiektu. W połączeniu z włączoną 
lokalizacją dostaniemy przy okazji także 
informacje o cenach w pobliskiej restau-
racji i godzinach odjazdu autobusów 
miejskich z najbliższego przystanku. 
W ten sam sposób możemy posłużyć się 
Goglami przy zakupach – jeżeli chcemy 
sprawdzić model samochodu, który 
wpadł nam w oko na parkingu, wystar-
czy, że zrobimy mu zdjęcie i pozwolimy 
programowi pracować.

IN ENGLISH 

WHOLE JOURNEY IN THE PHONE

Since technology is pressing 
ahead, why not use it to serve 
tourism? You don’t need expensive 
and sophisticated applications in 
order to exchange a local guide 
for a smartphone. Basic apps are 
enough; you just have to know how 
to use them.

I moved along a labyrinth of corridors 
from the plane to the terminal at the 
airport in Frankfurt. I was in a hurry: the 
plane from Rome was a bit late because 
of the weather in the Italian capital city, 
and I had to catch the evening flight 
from Germany to Gdansk. The plane was 
about to take off in half an hour, I was 
checked in and ready to fly. I just had 
to find the right gate, but the informa-
tion boards at the airport weren't at all 
helpful. So I was wandering around the 
terminal, swearing under my breath 
at the endless corridors. I took out my 
phone to check how much time I still had 
and saw a card displayed by the built-in 
translation app: “Polish: I’m looking for 
the check-in counter. German: Ich suche 
den Check-In Schalter”. I got a bit scared. 
How the phone knew what I needed at 
that moment?

I remember the first time I allowed my 
phone to check my pulse and make a di-
agnosis. It replied that I was too stressed 
out and had to change my diet. It started 
counting my steps, waking me up in the 
middle of my afternoon nap to send me 
for a walk and determining specific mo-
ments at which I should eat. I was joking 
that it would call my mum to complain 
about me if I didn’t eat breakfast. They’re 
all nice fancy things you can use from 
time to time to have fun. But I had to be 
sent to Rome to understand how useful 
a smartphone can be during one’s visit to 
a foreign country. And I don’t mean or-
dering a taxi. In the Eternal City, Google 
prepared tasks I had to perform using my 
smartphone and basic apps only. Now 
I can tell you with clear conscience that 
your phones can do much more than you 
probably imagine.

PHOTOGRAPHS
Let’s begin with the most trivial and one 
of the most obvious functions: your phone 
can surely take photographs. Depending 
on the brand and model of the phone, the 
quality of photographs is better or worse, 

APLIKACJA 
POTRAFI ROBIĆ 
CZARY Z TEKSTEM 
DRUKOWANYM. 
WYSTARCZY, 
ŻE WCIŚNIEMY 
W NIEJ IKONKĘ 
PRZEDSTAWIAJĄCĄ 
APARAT I NACELUJEMY 
NA TEKST – JEŚLI 
TŁUMACZYMY 
Z ANGIELSKIEGO 
NA NASZYCH 
OCZACH TEKST NA 
WYŚWIETLACZU 
ZACZNIE ZAMIENIAĆ 
SIĘ NA POLSKI. 
W PRZYPADKU 
INNYCH JĘZYKÓW 
TRZEBA ZROBIĆ 
ZDJĘCIE, A NASTĘPNIE 
DAĆ APLIKACJI 
CHWILĘ. W OBU 
PRZYPADKACH TRZEBA 
BYĆ OCZYWIŚCIE 
POŁĄCZONYM 
Z INTERNETEM. 
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but particular applications often have 
image editing features. Still, top-level 
phones let you economize on the hand 
luggage because you don’t have to 
take a large and heavy camera to enjoy 
photographs of great quality at home. 
“We tend to think that everyone should 
have their own camera, but a great 
photo is a great photo, irrespective of the 
equipment it was taken with,” says Oliver 
Astrologo, an Italian photographer spe-
cializing in taking photos with the use of 
smartphone cameras.

Apart from a sharp eye, imagination 
and a sense of aesthetics, you also need to 
catalogue photographs in the right way. 
We sometimes take hundreds of pictures 
during a one-day trip so how is it then 
possible to find the best one? You can 
count on the Google Photos app available 
in each Android system. It will help 
you add accurate descriptions to your 
photographs. Moreover, it will search 
for repeating views and automatically 
prepare an animation or a collage. Oliver 
highlights the advantages of hashtags, 
too, which are short keywords that 
describe a given photograph and begin 
with the symbol #. They are particularly 
useful when you publish your works in 
the social media. A photo with a good 
description will have more views and 
attract more people. “Use them, but don’t 
exaggerate because it can be irritating,” 
says Oliver. “Remember that the descrip-
tion should be accurate. Many people 
add a whale of completely meaningless 
tags to their photos. In such cases, they 
no longer serve their function.”

Applications like Google Photos also 
let you quickly find your own photo-
graphs without the necessity to add 
descriptions to all of them. You just have 
to let the system make backup copies of 
your photos, and each of them will be 
described with a date and location (you 
can obviously turn that off too). What is 

more, the system will be able to point at 
all photographs showing planes or your 
parents: it will recognize them itself and 
catalogue the photographs accordingly.

MAPS
It seems another obvious suggestion as 
more and more smartphone owners use, 
for instance, Google Maps. The app is 
equipped with GPS, so it can tell you the 
most convenient way to reach a particular 
place with the use of the available public 
transport. What is more, it will show what 
the building you search for looks like and 
provide you with the most necessary in-
formation about the location. But Google 
Maps can do much more.

Most of all, you can save your favourite 
places on the map to quickly return to 
them in the future. The Google Now 
service, linked with your Google account, 
will inform you whether there is a traffic 
jam between your home and your work-
place or whether the route is completely 
passable. If your Gmail receives an infor-
mation about a plane ticket, Google Now 
will tell you when you should leave the 
place described as home on Google Maps 
in order to reach the airport on time and 
what public transport you should use.

Google Maps has one more important 
function, the timeline, which will show 
you what you were doing at a particular 
moment during the day, where you were 
and what photographs you took. Of 
course, all of that is available only when 
you have allowed access to your location 
and when you are connected to the net-
work. The timeline is useful for not only 
those who are desperate to find an alibi but 
also journalists and businessmen who need 
to reconstruct their trip to prepare a report.

DEVICE MANAGER
Device Manager is not an application that 
will directly influence the quality of your 
journey, but it can protect you in case 

your phone was stolen. You just have to 
synchronize it with your Google account. 
If your smartphone gets lost, you can lock 
the device, track its exact location and 
remove any data stored on it. And you 
will do all that using your computer only. 
You don’t have to install any additional 
software. All you need is access to your 
Google account. The application will 
come in handy if you lose your phone un-
der a pile of shirts in a hotel room, too. In 
such cases, you can log in to your Google 
account and call your phone.

TRANSLATE
Once again a seemingly obvious applica-
tion, but I’m sure few know all the func-
tions offered by Google Translate.

The app can do wonders with printed 
text. You just have to touch the camera 
icon and point it at the text. If you trans-
late from English, the text on your screen 
will instantly start changing into a text in 
the selected language. As far as transla-
tion from other languages is concerned, 
you have to take the photograph first and 
then give the app a moment to process 
the text. In both cases, you obviously 
have to be connected to the Internet. 
Internet connection is also necessary to 
cope with spoken language: you can say 
something to the phone, and the app will 
display translation into the selected lan-
guage or utter the right words out loud. 
As a result, you will easily do the shop-
ping in a local shop in a foreign country. 
Finally, Google Translate has a function 
that can prove helpful in business: it will 
translate your text messages into any 
language, thanks to which you will easily 
communicate with the owner of the flat 
you rented via Airbnb.

GOGGLES
No, it’s not a typo. Goggles is still quite 
a half-baked application but has a chance 
of becoming an interesting tourist and 
shopping guide. It is quite simple. You 
have to take a photo of a characteristic 
building or object, and the app will 
search for similar images on the Internet. 
This way, through Google Search, it will 
provide you with information about the 
photographed object. If you enable access 
to your location, you will also receive in-
formation about prices in nearby restau-
rants and timetables of buses running 
from the closest stops. Similarly, you can 
use Goggles for shopping. If you want to 
check the model of a car that caught your 
fancy in a parking lot, you just have to 
take a photograph of the car and let the 
application do its job. 





Zabieramy was w podróż po krainie wyobraźni. 
Trzymajcie się mocno, bo można odpłynąć.

TEKST: Danuta Awolusi, Bogusław Strempel  ZDJĘCIA: Bogusław Strempel
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N
asze polskie, piękne 
Beskidy. Dobrze je widzieć. 
Miło jest się nimi zachwy-
cić. Bogusław Strempel 
w swoim sposobie poka-

zywania przyrody z powodzeniem ściga 
mistrzów. Zbroi się w cierpliwość. I ma 
po prostu talent, choć skromność nie po-
zwala mu na zbytnią wylewność. – Zdję-
cia w głównej mierze zostały wykonane 
na południu polski w Beskidach, gdzie 
można podziwiać zarówno pasma górskie 
Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego, 
jak i to, co znajduje się u podnóża gór – 
tłumaczy Strempel. – Jeśli połączymy to 
w jedną całość, a w dodatku będą sprzy-
jać warunki pogodowe, to możemy się 
cieszyć niesamowitymi widokami, które 
warto zarejestrować. W moim przypadku 
jest to fotografia. Można by powiedzieć, 
że w pewnym sensie inspiracją jest 
zatrzymanie czasu w kadrze i pokazanie 
spektaklu, jaki tworzy mgła w promie-
niach porannego słońca.

Kim może być ktoś, kto pokazuje świat 
w tak pięknej odsłonie? Fotograf to za 
mało. Podróżnik – niewystarczająco. Do-
kumentator – brzmi zbyt sucho. Bogusław 
Strempel ma na ten temat swoje zdanie. 

– W pewnym sensie uważam się po trochu 
za każdego, to takie trzy w jednym. Chcąc 
coś interesującego uchwycić, sfotografo-

wać trzeba wybrać się w podróż, po czym 
uwieczniać i udokumentować. Dodam, 
że nie zdarzają się takie same warunki, 
no może podobne, ale nie takie same. 
Wpływa na to wiele czynników: pora dnia, 
godzina, warunki atmosferyczne, światło...

Co jest potrzebne, żeby zrobić takie 
zdjęcia? Cierpliwość? Oko? Sprzęt? 
Patrząc na Beskid w tej onirycznej 
odsłonie, mam wrażenie, jakby to była 
tylko senna mara. Dziewiętnastowieczna 
pocztówka, zupełnie nierealna! Zdecydo-
wanie, romantyczni bohaterowie mogliby 
tam snuć swoje monologi w otoczeniu 
oszałamiającej i dominującej przyrody. 
Jednak mój rozmówca znów stawia na 
skromność. – Wydaje mi się, że po prostu 
miałem szczęście, trafiając na fantastyczne 
warunki pogodowe. Nie ukrywam, że 
często posiłkuję się informacjami meteo, 
aby wiedzieć, czego można się spodziewać 
w rejonie, do którego się wybieram. Mimo 
to, tak naprawdę nigdy nie wiem na sto 
procent, jak będzie, co zastanę na miejscu 

– tłumaczy fotograf. – Moim zdaniem 
szczęście też jest potrzebne. Niejednokrot-
nie chcąc złapać na przykład wschód słoń-
ca, na miejscu musimy być dużo wcześniej, 
pokonując trasę w ciemnościach. Czasem 
towarzyszy nam spory chłód, a będąc już 
na miejscu musimy pokluczyć po terenie, 
aby wybrać stosowne miejsce.
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JEŚLI POŁĄCZYMY TO 
W JEDNĄ CAŁOŚĆ, 
A W DODATKU BĘDĄ 
SPRZYJAĆ WARUNKI PO-
GODOWE, TO MOŻEMY 
SIĘ CIESZYĆ NIESAMOWI-
TYMI WIDOKAMI, KTÓRE 
WARTO ZAREJESTRO-
WAĆ. W MOIM PRZYPAD-
KU JEST TO FOTOGRAFIA. 
MOŻNA BY POWIEDZIEĆ, 
ŻE W PEWNYM SENSIE 
INSPIRACJĄ JEST ZATRZY-
MANIE CZASU W KADRZE 
I POKAZANIE SPEKTAKLU, 
JAKI TWORZY MGŁA 
W PROMIENIACH PO-
RANNEGO SŁOŃCA.
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Do tego wszystkiego jest niezbędna 
jeszcze jedna cecha. To ona decyduje 
o sukcesie. – Cierpliwość jest potrzebna. 
Czasem trzeba wyczekać na dogodne wa-
runki, nie gwarantuje nam to powodzenia, 
ale nie można się poddawać. No i trzeba 
umieć wykorzystać moment. Ważną 
rzeczą jest zbudowanie poprawnej kompo-
zycji kadru, wyłowienia z całej przestrzeni 
otaczającego terenu tego ,,smaczku”, który 
zatrzyma widza na dłużej przy naszej 
fotografii – wyjaśnia nam Strempel. – Co 
do sprzętu… Z pewnością jest ważny, ale 
ważniejsze jest, aby walory i zalety dobre-
go sprzętu były umiejętnie wykorzystane 
przez fotografa. Stawiałbym raczej na 
doświadczenie i warsztat. Powiem więcej: 
zwykłym kompaktem również można 
zrobić fantastyczne zdjęcia. Oczywiście 
z biegiem czasu nastąpi taki moment, 
gdy sprzętowo będzie nam brakowało 
pewnych rzeczy, wiec sięgamy po sprzęt 
z wyższej półki… Ale wybór wtedy powi-
nien być świadomy.

Nie zawsze przypadek decyduje 
o dobrej fotografii. Czasem trzeba się 
wsłuchać w przyrodę. Znać metody lub 
takowe wymyślić. Liczy się końcowy 
efekt. Taki, który inspiruje innych do po-
dróży z obiektywem i przez obiektyw. 

IN ENGLISH 

THE BESKIDS MIRACLE

We are inviting you to journey across 
the land of imagination. Hold on tight 
because you might float away.

Our beautiful, Polish Beskid Mountains. 
It is good to see them; and pleasant to 
admire them. Bogusław Strempel in his 
way of portraying the nature successfully 
pursues the greatest masters of photogra-
phy. He summons his patience. And he is 
simply talented, yet his modesty does not 
allow him to be overly expansive. “The 
photographs were taken mainly at the 
south of Poland, in the Beskid Moun-
tains, where one can admire mountain 
ranges of Silesian Beskids and Żywiec 
Beskids and also what is at the foot of 
the mountains,” Strempel explains. “If 
we combine all that into a whole, and 
the weather conditions are favourable, 
we can enjoy amazing views, which are 
worth registering. In my case, it is via 
photography. You could say that in some 
sense the inspiration is to stop the time 
in the frame and present the spectacle 
created by mist and the rays of sunshine 
in the morning.”

Who is that person who pictures the 
world in such a beautiful way? A pho-

PATRZĄC NA BESKID 
W TEJ ONIRYCZNEJ 
ODSŁONIE, MAM WRA-
ŻENIE, JAKBY TO BYŁA 
TYLKO SENNA MARA. 
DZIEWIĘTNASTOWIECZ-
NA POCZTÓWKA, ZU-
PEŁNIE NIEREALNA! 
ZDECYDOWANIE, RO-
MANTYCZNI BOHATERO-
WIE MOGLIBY TAM SNUĆ 
SWOJE MONOLOGI 
W OTOCZENIU OSZAŁA-
MIAJĄCEJ I DOMINUJĄ-
CEJ PRZYRODY.
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tographer? It is too small a word. A trav-
eller? Not enough. A documentalist? 
That sounds too dry. Bogusław Strempel 
has his own opinion on the subject. “To 
some extent, I consider myself to be all 
of those, as if three-in-one. When you 
want to capture something interesting, 
you need to go on a journey, and then 
start documenting and photographing. 
I should add that it is not possible to 
encounter exactly the same weather 
conditions twice; they might be similar 
but not the same. There are many factors 

which influence that: the time of the day, 
hour, atmospheric conditions, light…”

What is needed to take such photo-
graphs? Patience? Good eye? Equip-
ment? When I look at the Beskid in 
that oneiric picture, I feel as if it was 
just a dream. A postcard from the 19th 
century, completely unrealistic! Ro-
mantic heroes could definitely deliver 
their monologues there, surrounded 
by stunning and dominant nature. But 
my interlocutor displays modesty once 
again. “I think that I was just lucky to 
encounter splendid weather conditions. 
It is not a secret that I often make use 
of metrological information in order to 
learn what I can expect in the region to 
which I am headed. Despite that, I am 
never one hundred per cent sure how it 
is going to be like, what I will encoun-
ter on the spot.” says the photographer. 

“In my opinion, luck is also needed. 
Very often when we want to capture 
for instance the sunrise, we need to be 
on the spot a lot earlier, and make our 
way in the darkness. Sometimes it is 
really chilly, and when we arrive at the 
location we need to wander a little to 
find the right spot.”

All this requires one feature. And it 
is that feature that decides whether you 

will be successful. “Patience is impor-
tant. Sometimes you need to wait a long 
while for convenient conditions, and 
even those do not guarantee success, but 
you cannot give up. And you need to 
be able to grasp the opportunity. It is 
important to build the right frame com-
position, to bring out the ‘flavour’ of our 
surroundings so as to make the photo-
graph capture the viewer’s attention for 
a longer while,” Strempel explains. “And 
as for the equipment… it surely is sig-
nificant, but it is more important to be 
able to skilfully use the advantages and 
features of the camera. I would rather 
rely on experience and technique. I will 
go further. In my opinion, you can take 
amazing photographs with a simple 
compact camera as well. Of course, with 
time there will come a moment when we 
will find the equipment lacking some 
of the features we now need, so we will 
try cameras of higher quality. But the 
choice should be deliberate.”

It is not always coincidence that makes 
a photograph good or bad. Sometimes 
you need to closely listen to the nature. 
Know the methods or invent some. It is 
the final effect that counts. The effect 
that inspires other people to travel with 
and through the camera lens. 
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JESTEŚ DZIENNIKARZEM SPORTO-
WYM I PISARZEM.
Umówmy się, poziom mojego pisarstwa 
pozostawia trochę do życzenia.

DLACZEGO TAK MÓWISZ?
Jestem realistą. Dopiero się uczę.

JAK TRAFIŁEŚ DO SWOJEGO ZA-
WODU I DLACZEGO JESTEŚ AKURAT 
DZIENNIKARZEM SPORTOWYM? 
Skończyłeś przecież nauki polityczne.
Tak naprawdę nigdy nie chciałem zaj-
mować się polityką na stałe. Nauki poli-
tyczne wybrałem tylko dlatego, że była 
tam specjalizacja dziennikarska. Zawsze 
chciałem być dziennikarzem, a wtedy 
wydawało mi się, że żeby nim zostać, 
trzeba skończyć studia dziennikarskie. 
To nie jest prawda, teraz o tym wiem, 
ale wtedy byłem młody i niedoświad-
czony. Dlaczego jestem dziennikarzem 
sportowym? Trochę w tym przypad-
ku, bo zaczynałem jako dziennikarz 

muzyczny. Działałem w radiu studenc-
kim, miałem nawet własną audycję. 
Miałem dwie pasje – muzykę i sport. 
Po pierwszym roku studiów pojechałem 
na praktyki do radiowej Trójki z pomy-
słem, żeby współpracować z Markiem 
Niedźwieckim, który był moim guru. 
Przyszedłem do niego, powiedział: 
„No dobrze, to przyjdź na «Listę», coś 
pomożesz”. „Lista” była w piątek, a to 
był wtorek, więc pomyślałem sobie, co 
będę marnował czas, pójdę do dyrektora 
Trójki, żeby coś dla mnie wymyślił. 
No i wymyślił, że chłopaki z redakcji 
sportowej potrzebują na miejscu czło-
wieka do obsługi Igrzysk Olimpijskich 
w Atlancie. To był 1996 rok. I tak już 
zostało. Nie wróciłem już do redakcji 
muzycznej. Ostatnio przypomniałem to 
Markowi Niedźwieckiemu. (śmiech)

TRENOWAŁEŚ SPORT?
Nie, nigdy niczego nie trenowałem 
wyczynowo. Ktoś chciał ze mnie zrobić 

koszykarza, jako że zawsze byłem wyższy 
od swoich rówieśników, ale to nie wy-
szło, bo za koszykówką nie przepadałem. 
Takie moje najpoważniejsze trenowanie 
– to jest śmieszne – to badminton na stu-
diach. Ale to jest bardzo poważny sport! 
Lotka porusza się z niebywałą prędkością 
i trzeba się nieźle nabiegać po korcie, 
żeby za nią nadążyć. Nie ma żartów!

I ZAWSZE INTERESOWAŁEŚ SIĘ 
SPORTEM?
Tak, miałem nawet w pokoju plakaty 
reprezentacji i klubów. A zaraz obok 
plakat George'a Michaela. Do tej pory 
go lubię! Może nie z czasów Wham!, ale 
solowej kariery. Było jeszcze Bon Jovi 
– to już mocniejsze klimaty. (śmiech) 
Potem było U2. Teraz pewnie powiesił-
bym plakat Archive. 

NO DOBRZE, A TWOJA ULUBIONA 
DYSCYPLINA SPORTOWA?
Oczywiście piłka nożna. To najprzyjem-

Miał być dziennikarzem muzycznym, ale zamiast do Marka Niedźwieckiego, 
trafił do redakcji sportowej. Dzisiaj ćwiczy z Mariuszem Czerkawskim 

i nakłania do zwierzeń Roberta Lewandowskiego. Wszędzie go pełno. 
Ostatnio rozwija się jako autor powieści. Mówi, że wstyd nie znać się na 

piłce nożnej, więc zawstydzona słucham.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: Edyta Bartkiewicz

  WOJCIECH ZAWIOŁA
LEWY, BONIEK 

I GEORGE MICHAEL
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niejszy sport do uprawiania i do ogląda-
nia. Chociaż ostatnio z tym oglądaniem 
może nie jest tak dobrze, bo jest za dużo 
meczów. Piłka nożna zawsze będzie moim 
numerem jeden, chociażby dlatego, że 
to nasz sport narodowy i najpopular-
niejsza dyscyplina na całym świecie. Nie 
wiedzieć nic o piłce nożnej to trochę wstyd 
(śmiech). Zaraz potem jest hokej na lodzie. 
Od kilku lat sam gram, to fantastyczna 
sprawa. Lubię też narciarstwo alpejskie.

CZEMU PIŁKA NOŻNA JEST U NAS 
SPORTEM NARODOWYM, JEŚLI 
CIĄGLE PRZEGRYWAMY? MOŻE 
OSTATNIO JEST TROCHĘ LEPIEJ...
Kiedyś było jeszcze lepiej!

KIEDYŚ TO W OGÓLE BYŁO LEPIEJ.
No tak. Ale poważnie, jako reprezentacja 
mamy na koncie olbrzymie sukcesy, więc 
za tym poszła popularność. To sport nu-
mer jeden na całym świecie, bo jego reguły 
są jasne. Rzucasz piłkę na boisko i grasz.

W KANADZIE NUMEREM JEDEN 
JEST WŁAŚNIE HOKEJ.
Tak, tam już trzyletnie dzieci grają. 
W Nowej Zelandii jest żeglarstwo i rug-
by. W Stanach Zjednoczonych króluje 
futbol amerykański, koszykówka, base-
ball. To nieliczne kraje, w których piłka 
nożna nie jest na pierwszym miejscu.

W HOKEJU KIBICUJESZ KANADZIE 
CZY ROSJI?
Chyba jednak Kanadzie, pewnie dlatego, 
że to kolebka tego sportu. Oni tam żyją 
hokejem. Mają ligę NHL, gdzie mają swo-
je gwiazdy. Rosjanie mają wiele dyscyplin, 
w których są dobrzy, więc już odpuśćmy 
sobie kibicowanie temu krajowi. (śmiech)

TWOIM NAJWIĘKSZYM IDOLEM 
W DZIECIŃSTWIE BYŁ GEORGE 
MICHAEL CZY BONIEK?
O, to naprawdę trudno stwierdzić! Chyba 
jednak Boniek. Muzyka pojawiła się 
w latach nastoletnich, a sport był ze mną 
od zawsze. Nasz tata pilnował, żebyśmy 
z rodzeństwem rozwijali się w tym kie-
runku. Pamiętam, że w '81 reprezentacja 
Polski miała zgrupowanie w Kamieniu 
niedaleko mojego rodzinnego Rybnika. 
To było za Antoniego Piechniczka. Tata 
mnie tam zabrał i pamiętam, że biegałem 
z notesem, szukając pana Bońka. Piłkarze 
akurat poszli biegać do lasu i nie udało 
mi się tego autografu zdobyć. Potem, 
kiedy już jako dziennikarz go poznałem, 
przypomniała mi się ta historia, pomy-
ślałem sobie: „Ale fajnie! Teraz normalnie 
sobie z nim rozmawiam!”.

DZIŚ MŁODZI CHŁOPCY MAJĄ ŁA-
TWIEJSZY START W SPORCIE?
Łatwiejszy chociażby ze względu na 
sprzęt. Kiedyś, żeby trenować na przy-
kład hokej, trzeba było jeździć do Czech, 
żeby dostać łyżwy. Mają za to inne 
trudności. Jest większa konkurencja. 
Powstało więcej szkółek i trudniej jest 
się wybić.

I NIE JEST TO STRESUJĄCE DLA 
TYCH DZIECIAKÓW?
Jeżeli one tego chcą, to dlaczego im tego 
zabraniać? Później może im to przejdzie, 
a może nie. Dużo zależy też od trenerów. 
Wielu z nich rzeczywiście goni te dzieci, 
a to nie o to chodzi. Nie o wyniki, ale 
o to, żeby dzieci czegoś się nauczyły. Nie-
łatwo znaleźć trenera, który nie wywiera 
presji, a stara się być też nauczycielem.

JAKI JEST ROBERT LEWANDOWSKI?
Jako człowiek jest bardzo zamknięty 
i nieufny wobec obcych ludzi. Trudno go 
rozkręcić w rozmowie, zwłaszcza takiej, 
którą ja miałem z nim przeprowadzić 
jako autor jego biografii. Dopiero po 
jakimś czasie udało się namówić go na 
zwierzenia, a nie opowiadanie suchych 
historyjek. To jego podstawowa cecha 
charakteru: jest bardzo spokojnym i wy-
ważonym człowiekiem. Jego przeciwień-
stwem jest żona, która jest wulkanem 
energii. Od niej dowiedziałem się o nim 
więcej niż od niego samego. Jego mama 
też jest żywiołowa. Poza tym Robert jest 
bardzo uczciwy. Mam wrażenie, że to 
nie jest człowiek, który podłoży komuś 
świnię albo obmówi za plecami. A jako 
piłkarz to wybitny profesjonalista. Byłem 
w totalnym szoku, jak słuchałem tego, co 

razem z agentem zaplanowali w jego ka-
rierze. To był idealny plan: tu trzy lata, tu 
trzy lata, pracujemy nad tym, tu uczymy 
się języka niemieckiego. Grał jeszcze w Le-
chu Poznań i już uczył się niemieckiego, 
bo chciał profesjonalnie wejść do Borussii 
Dortmund. Jest niebywale zdyscypli-
nowany. Do tego dieta, którą ustala mu 
Ania – to są rzeczy, które decydują o tym, 
w jakim miejscu się teraz znajduje.

CO TO ZA DIETA?
Zrobili mu badania w jakimś super 
profesjonalnym laboratorium, które 
wykryły, czego nie przyjmuje jego orga-
nizm. Dowiedzieli się na przykład, że nie 
przyjmuje, jak u większości dorosłych lu-
dzi, laktozy. Wyeliminował więc mleko.

TO TAKIE MODNE!
Modne, ale też prawdziwe. Mleko wywo-
łuje więcej niepotrzebnych niż potrzeb-
nych rzeczy. Do tego je same zdrowe 
rzeczy – chleb żytni na zakwasie, żadnego 
białego pieczywa. Obiad zaczyna się od 
deseru, potem jest drugie danie i na końcu 
zupa. To powoduje, że organizm nie jest 
zakwaszony – czy jakoś tak (śmiech). 
Stosuje się do tych zasad i dlatego wygląda 
tak, jak wygląda. Pamiętam go jak grał 
jeszcze w Lechu Poznań. Był raczej szczu-
placzkiem, a teraz? To jest cyborg. I to nie 
tylko dzięki siłowni i mięsnym daniom. 
On po prostu się dobrze odżywia, a do 
tego jeszcze ćwiczy. Nie pakuje na siłowni, 
tylko zdrowo do tego podchodzi.

I BĘDZIE ŻYŁ DWIEŚCIE LAT.
To może nie decyduje o długości życia, 
ale na pewno o tym, jak długo będzie 
grał w piłkę. Przy jego podejściu myślę, 
że spokojnie na takim poziomie pogra 
jeszcze z sześć, siedem lat.

MOŻE WIĘC INNI PIŁKARZE REPRE-
ZENTACJI POWINNI STOSOWAĆ 
JEGO METODY?
A wiesz, że zgłaszają się do Ani? Powiem 
ci, że od kiedy Lewandowski jest kapita-
nem, nasza reprezentacja gra lepiej. Oni 
widzą, że to ma sens, że polski piłkarz, 
wychowany i wytrenowany w Polsce, 
może tak grać. To w tej chwili dobra 
drużyna i dobrzy piłkarze – Krychowiak, 
Grosicki, Błaszczykowski – to wszystko 
profesjonaliści. Wiedzą, co mają robić. 
Jeśli ta reprezentacja niczego nie zwojuje 
w najbliższych latach, to już chyba żadna. 
Bo przecież mają jeszcze dobrego trenera.

Dalszy ciąg wywiadu przeczytacie na 
www.anywhere.pl 

 PAMIĘTAM, ŻE W '81 
REPREZENTACJA POLSKI 
MIAŁA ZGRUPOWANIE 
W KAMIENIU 
NIEDALEKO MOJEGO 
RODZINNEGO RYBNIKA. 
TO BYŁO ZA ANTONIEGO 
PIECHNICZKA. TATA MNIE 
TAM ZABRAŁ I PAMIĘTAM, 
ŻE BIEGAŁEM Z NOTESEM, 
SZUKAJĄC PANA BOŃKA. 
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IN ENGLISH 

WOJCIECH ZAWIOŁA
LEWANDOWSKI, BONIEK AND 
GEORGE MICHAEL

He was supposed to become a music 
journalist but, instead of the radio, 
found himself at a sports desk. Today, 
he practises with Mariusz Czerkawski 
and induces Robert Lewandowski 
to open up. He is everywhere and 
has recently decided to try his hand 
at writing. He says that not knowing 
anything about football is shameful 
so, ashamed, I listen to him.  

YOU ARE A SPORTS JOURNALIST 
AND A NOVELIST.
Let’s say that my writing skills leave a bit 
to be desired.

WHY DO YOU SAY SO?
I’m a realist. I’m still learning.

HOW DID YOU ENTER YOUR 
PROFESSION AND WHY ARE YOU 
PRECISELY A SPORTS JOURNALIST? 
You have studied political science.
Truth to be told, I’ve never wanted to 
stay in politics for good. I chose political 
science only because there was journal-
ism specialty. I’ve always wanted to be 
a journalist and used to think I had to 
finish journalism studies to become one. 
It’s not true, and now I know it, but 
I was young and inexperienced then. 
Why am I a sports journalist? There’s 
a certain degree of coincidence in that 
because I started as a music journalist. 
I worked at a student radio and even had 
my own broadcast. I had two passions: 
music and sport. After the first year 
of studies, I started an internship at 
the Polish Radio Three with an idea to 
cooperate with Marek Niedźwiecki, who 
was my guru. I came to him and heard, 
“Okay, come to the Charts, you’ll help 
a bit.” The Charts were on Friday, and 
it was Tuesday so I thought I wouldn’t 
waste any time and went to the director 
of the radio so that he could give me 
something to do. And he did. He said 
guys from the sports desk needed a man 
on site at the Olympics in Atlanta. It 
was 1996. And it has remained like that. 
I haven’t returned to the music section. 
I’ve recently reminded Marek Nied-
źwiecki about that. (Laughs)

DID YOU PRACTISE SPORT?
No, I’ve never done sport for com-
petition. They wanted me to become 

a basketball player because I’ve always 
been taller than my peers, but it didn’t 
work out because I’ve never been fond of 
basketball. The most serious thing I’ve 
ever practised, which is quite funny, was 
badminton when I was still a student. 
But it’s a very serious sport! The shut-
tlecock moves at a very high speed, and 
you have to run around the court to keep 
pace with it. Nothing to laugh about!

AND HAVE YOU ALWAYS BEEN 
INTERESTED IN SPORT?
Yes, I’ve even had posters of national 
teams and clubs in my room. And a post-
er of George Michael right next to them. 
I still like him! Perhaps not from the 
times of Wham! but from his solo career. 
There was also Bon Jovi, so a bit heavier 
things. (Laughs) And then U2. Now I’d 
probably hang a poster of Archive. 

ALL RIGHT, AND WHAT ABOUT 
YOUR FAVOURITE DISCIPLINE?
Football, of course. It’s the most pleasant 
sport to practise and look at. But lately 
I haven’t been that good at watching 
football because there are too many 
matches. Football will always be my 
number one, for example because it’s 
our national sport and the most popular 
discipline in the world. Not knowing 
anything about football is a bit shame-
ful. (Laughs) Next there’s ice hockey. I’ve 
been playing it myself for several years, 
it’s a great thing. I like Alpine skiing too.

WHY IS FOOTBALL OUR NATIONAL 
SPORT IF WE KEEP LOSING ALL THE 
TIME? WELL, PERHAPS IT’S BEEN 
A BIT BETTER LATELY...
It was even better before!

IT WAS GENERALLY BETTER 
BEFORE.
Right. But seriously speaking, as a na-
tional team, we have huge successes on 
our scorecard, which translated into pop-
ularity. It’s the number-one sport in the 
whole world because its rules are clear. 
You throw a ball on the field and play.

ICE HOCKEY IS THE NUMBER ONE 
IN CANADA.
Yes, even three-year-old kids play hockey 
there. There is yachting and rugby in 
New Zealand. The United States are 
reigned by American football, basketball 
and baseball. These are those few coun-
tries where football is not placed first.

WHICH ONE DO YOU SUPPORT IN 
HOCKEY: CANADA OR RUSSIA?

I guess I support Canada, perhaps 
because it’s the cradle of this sport. They 
live and breathe hockey. They have the 
National Hockey League and their own 
stars in it. Russians have many disciplines 
they’re good at so we’d rather give up 
supporting them in hockey. (Laughs)

WHO WAS YOUR BIGGEST IDOL 
WHEN YOU WERE A CHILD: 
GEORGE MICHAEL OR ZBIGNIEW 
BONIEK?
Oh, it’s really hard to say. I guess it was 
Boniek after all. Music appeared in my 
life when I was a teenager, and sport has 
always been with me. Our dad saw to it 
that I and my siblings were involved in 
sport. I remember the moment when the 
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Polish national team came to a train-
ing camp to Kamień near Rybnik, my 
hometown, in 1981. Antoni Piechniczek 
was their coach then. My dad took me 
there, and I remember running with 
a notebook, looking for Mr Boniek. But 
the team had just gone running to the 
forest, and I didn’t manage to get the 
autograph. Then, when I met him as 
a journalist, I thought about that event 
and thought, “How nice! Now I simply 
talk to him!”

DO YOUNG BOYS HAVE AN EASIER 
START IN SPORT TODAY?
It’s easier for example because of equip-
ment. You once had to go to the Czech 

Republic to buy a pair of skates if you 
wanted to play hockey. But they face 
different difficulties. There’s greater com-
petition. There are more schools now, and 
it’s more difficult to make one’s mark.

AND ISN’T IT STRESSFUL FOR THOSE 
KIDS?
If they want it, why should we stop them? 
Maybe that fascination will end, maybe 
not. A lot depends on coaches. Many 
of them pressurize them to practise, 
but that’s not the point. It’s not about 
their results but about teaching them 
something. It’s hard to find a coach who 
doesn’t put pressure on children but tries 
to be a teacher too.

WHAT IS ROBERT LEWANDOWSKI 
LIKE?
As a man, he’s very self-contained and 
distrustful of strangers. It’s difficult to make 
him unwind in the course of conversation, 
especially the one I had with him as the 
author of his biography. Only after some 
time did I manage to induce him to open 
up instead of telling dry stories. It’s his 
main characteristic: he is a very calm and 
well-balanced man. His wife is the opposite, 
she’s a real powerhouse. Ania told me more 
about her husband than he himself. His 
mother has an exuberant character too. 
Besides, Robert is a very honest person. 
I have the impression that he’s not a man 
that would do the dirty on someone or 
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bitch about someone behind their back. 
And as a football player, he’s an outstanding 
professional. I was totally shocked when 
I heard what he and his agent planned in his 
career. It was a perfect plan: three years here, 
three years there, working on that here and 
learning German there. He was still playing 
in Lech Poznań when he started learning 
German because he wanted to join Borussia 
Dortmund like a professional. He’s extreme-
ly disciplined. Plus the diet Ania prepares for 
him; these are all the things that determine 
the position in which he finds himself now.

WHAT KIND OF DIET IS IT?
He underwent some tests in a super 
professional laboratory that revealed 
what his body doesn’t tolerate. They 
for instance learned that, just like most 
adults, he doesn’t tolerate lactose. So he 
eliminated milk.

IT IS SO FASHIONABLE!
Fashionable but true. Milk brings about 
more negative than positive effects. Ad-
ditionally, he eats healthy food only, like 
leavened rye bread, no white bread. He 
begins his dinner with dessert, then he eats 
the main course and finally there’s soup. As 
a result, his body isn’t acidified. He applies 
those rules, and that’s why he looks the way 
he does. I remember what he was like when 
he was playing in Lech Poznań. A rather 
slenderish guy, and now? He’s a cyborg. 
And not only thanks to the gym and meat 
dishes. He simply eats properly and works 
out too. He doesn’t pump iron at the gym 
but has a rational approach to that.

AND HE WILL LIVE TWO HUNDRED 
YEARS.
Perhaps it doesn’t determine his lifespan but 
has certainly a great influence on how long 

he will play football. With his approach, 
I think that he’ll surely play at the same 
level for the next six, seven years.

SO PERHAPS OTHER PLAYERS FROM 
THE NATIONAL TEAM SHOULD FOL-
LOW HIS METHODS TOO?
Actually, they turn to Ania for help. And 
I can tell you that our team has been playing 
better since Lewandowski became its cap-
tain. They see that it makes sense, that a Pol-
ish football player, brought up and trained in 
Poland, can play like that. It’s a good team 
composed of good players now: Krycho-
wiak, Grosicki, Błaszczykowski: they’re all 
professionals. They know what they have to 
do. If that team doesn’t get far in the nearest 
future, I guess no team ever will. After all, 
they have a good coach too. 

For the rest of the interview see:  
www.anywhere.pl
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OLGA ŚWIĘCICKA, „MNIE NIE MA. 
ROZMOWA Z MACIEJEM NOWAKIEM”
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2015 

Dla jednych Maciej Nowak to jowialny pan od kulinariów, 
dla innych zapalony teatrolog i animator kultury, ojciec wielu 
festiwali i inicjatyw kulturalnych. W szczerej rozmowie z Olgą 
Święcicką, dziennikarką i krytyczką teatralną, odsłania sekrety 
swojego życia, ale, jak mówi, nie o wszystkim rozmawia. 
Bohater jest bezpruderyjny i zachowuje autentyczność, która 
występuje tylko u niektórych osób samych zajmujących się 
pisaniem. Otóż Nowak nie autoryzuje wywiadu. Dzięki temu 
tekst zachowuje pierwotną świeżość i spontaniczność. Bohater 
wygłasza niepopularne poglądy na temat poprzedniego ustroju, 
zdradza niuanse ze światka kultury, bez ogródek opowiada 
o swoim bujnym życiu towarzyskim. W książce bardzo dobrze 
widać, że jest niezwykle świadomy swojej osoby. Dzięki temu 
może wznieść się ponad konwenanse i własne ego (skądinąd wy-
raźnie zarysowane) i zyskać dystans do rzeczywistości. Zaufanie 
do autorki zaprocentowało. Całość godna polecenia amatorom 
teatru, kulinariów i dobrych wywiadów. 

MNIE NIE MA. ROZMOWA Z MACIEJEM NOWA-
KIEM BY OLGA ŚWIĘCICKA
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2015

For some Maciej Nowak is a jovial expert in cooking, others consid-
er him a keen theatrologist and culture manager, as well as a founder 
of many festivals and cultural initiatives. In his honest conversation 
with Olga Święcicka, a journalist and theatre critic, he reveals his 
life secrets but, as he admits himself, does not talk about everything. 
The hero is uninhibited ad maintains authenticity that can be found 
in only some people occupied with writing. Because the thing 
is Nowak does not authorize the interview. As a result, the text 
maintains its original freshness and spontaneity. The hero articulates 
unpopular views about the previous political system, reveals nuanc-
es from the cultural circle and openly talks about his rich social life. 
The book clearly shows that he is extremely aware of his own self. 
This helps him to rise above the proprieties and his own (quite clear-
cut) ego and keep distance from the reality. His confidence in the 
author paid off. It is a book that could be definitely recommended 
to the lovers of theatre, cooking and good interviews.  

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds 
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MATTHEW M. HURLEY, DANIEL C. DENNETT, 
REGINALD B. ADAMS JR., „FILOZOFIA DOWCIPU. 
HUMOR JAKO SIŁA NAPĘDOWA UMYSŁU”     
WYD. COPERNICUS CENTER PRESS, 
KRAKÓW 2015.

Napisać książkę o śmiechu to jedno z najtrudniejszych zadań 
w dziejach humanistyki. Próby okiełznania tego żywiołu, umie-
jętne opisanie i wyjaśnienie tego zjawiska zazwyczaj rozpoczynają 
się wielkimi ambicjami, a kończą na prześlizgnięciu się po 
powierzchni problemu. Tym razem trójka amerykańskich ko-
gnitywistów twierdzi, że dokonała niemożliwego. Zaletą książki 
jest popularnonaukowy styl, dzięki czemu nieznane zagadnienia 
mogą być przyswojone nawet przez laików. Odpowiedzi na 
pytanie „Dlaczego się śmiejemy” według autorów należy szukać 
w ewolucji. Śmiech pojawił się po to, byśmy krytycznie oceniali 
rzeczywistość. To oczywiście nie wszystko, o czym piszą. Czy 
udało im się odpowiedzieć na wszystkie zagadki ludzkości? Tego 
chyba nie da się zrobić. Ta książka to ciekawy głos w dyskusji. 
Niezapoznanym z tematem na pewno przyniesie wiele ciekawych 
przemyśleń na temat człowieka. 

INSIDE JOKES: USING HUMOR TO REVERSE-EN-
GINEER THE MIND BY MATTHEW M. HURLEY, 
DANIEL C. DENNETT, REGINALD B. ADAMS, JR.
PUBLISHED BY MIT PRESS, CAMBRIDGE 2011

To write a book about laughter has been one of the most difficult 
tasks in the history of the humanities. Attempts at overcoming 
this challenge and accurately describing and explaining the phe-
nomenon usually begin with high ambitions but end with barely 
scratching the surface of the problem. This time, a trio of Ameri-
can cognitivists claim they have achieved the impossible. Thanks 
to its popular scientific style, the book simply explains unknown 
issues to even the biggest laypeople. According to its authors, we 
should look for the answer to the question “why do we laugh?” in 
evolution. Laughter appeared so that we could critically assess 
the reality. It is of course not everything they write about. Did 
they manage to solve all the mysteries of humanity? I guess it is 
not possible. The book is an interesting input to the discussion. 
Those unfamiliar with the subject will certainly find it a source of 
inspiration for interesting reflection about humans.  
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„ŻONA POLICJANTA”
reż. Philip Groening

A
ntoni mi się urodził, to już 
w domu filmy oglądam, bo 
nie wypada Żony zostawiać 
z noworodkiem tłumacząc: 
„Wybacz, muszę do kina”. 

Ale domowe, nie znaczy familijnie; 
ilekroć robię remanent w płytotece, 
wyciąga mi się coś frapującego z rok-
rocznie wydawanych boksów festiwalu 
Nowe Horyzonty. Tym razem zdarłem 
zakurzoną folię z „Żony policjanta” 
Philipa Groeninga – rzeczy odłożonej 
na czarną godzinę, która wydłużyła się 
w tym wypadku do godzin trzech, a jak-
że, czarnych nieprzejrzyście. Niemiecki 
reżyser zasłynął przed dekadą „Wielką 
ciszą”, kontemplacyjnym dokumentem 
o życiu mnichów w Grande Chartreuse; 

teraz wykorzystał poetykę slow cinema 
do studium kolizyjnego małżeństwa. On 
zdradza cechy zaburzenia osobowości 
typu borderline i zachowuje się, mówiąc 
w skrócie, jakby nienawidził żony za to, 
że ją kocha. Ona nie ma sił żeby odejść, 
zdaje się też, że nie ma dokąd, pozwala 
więc sobą poniewierać i pogrąża się w de-
presji. Między nimi miota się dziecko, 
któremu tata tłumaczy, że sińce na ciele 
matki wynikają z jej chorobliwie wrażli-
wej skóry. Czasem  dziewczynce zdarza 
się kłaść z kołderką na podłodze obok 
śpiącej (czyli pobitej do nieprzytomno-
ści) mamusi. Tak, to jest film niezwykle 
dotkliwy, ale i psychologicznie celny, 
zarazem wygrany na formalnym kontra-
punkcie – prawdziwa przemoc właściwie 

rozgrywa się tu poza kadrem, w nielicz-
nych wybuchach, które brutalnie wbijają 
się w powolny rytm narracji i demolują 
ciągi nieruchomych, pięknie skompono-
wanych kadrów. Autor wydłużył niemiło-
siernie czas projekcji, kolejne sekwencje, 
a czasem wręcz pojedyncze ujęcia dzieląc 
na rozdziały, których początki i końce są 
obwieszczane napisami na czarnym tle. 
W warunkach domowych można więc 
bezkarnie podzielić sobie cały film dla 
złapania oddechu, ale warto się zmierzyć 
z tym mocnym, niewygodnym, wspaniale 
nieprzyjemnym poematem interwencyj-
nym, przez miłośników piekielnego kina 
uważanym za arcydzieło, przez jury Festi-
walu Filmowego w Wenecji uhonorowa-
nym Nagrodą Specjalną w 2013 roku.
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Wojciech Kuczok
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

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.

IN ENGLISH 

“THE POLICE OFFICER’S WIFE”
DIRECTED BY PHILIP GROENING  
 
Antoni was born, so now I watch movies 
at home, since it would not be appro-
priate to leave my Wife at home with 
a newborn, saying: “Excuse me, I need to 
go to the cinema.” But watching at home 
does not mean watching family movies; 
whenever I look through the DVDs in my 
inventory, I find something intriguing 
from the annual series of New Horizons 
Film Festival. This time, I took the 
dusted foil off “The Police Officer's Wife” 
by Philip Gröning – an item that I have 
been saving for a rainy day, which in this 
case was a period of three hours, which 
maybe did not prove rainy, but certainly 
gloomy. The German director became 
famous a decade ago, when he directed 
“Into Great Silence” – a contemplative 
movie about the lives of monks of the 
Grande Chartreuse. Now he used the po-
etics of cinema words to present a study 
of a conflictual marriage. He shows the 
symptoms of the borderline personality 
disorder and, in short, acts as if he hated 
his wife for loving her. She does not have 
the strength to leave, and it seems that 
she has nowhere to go, so she lets him 
maltreat her and succumbs to depression. 
Somewhere in between them, there is 
a child, to whom the father explains that 
the bruises visible on the mother’s body 
are a result of her unhealthily sensitive 
skin. Sometimes, the girl goes to sleep 
under a duvet next to her mammy, who 
is sleeping (meaning she has been beaten 
to unconsciousness) on the floor. Yes, 
this movie is really intense, but at the 
same time psychologically accurate and 

successful as regards the formal counter-
point – the actual violence takes place 
out of shot, in few outbursts, which are 
brutally implanted in the slow rhythm of 
the narration and demolish the sequences 
of still, beautifully composed frames. 
The author has mercilessly prolonged the 
projection time, the successive sequences, 
and sometimes even single shots, dividing 
them into chapters, whose beginnings 
and endings are announced by subtitles 
on a black background. At home, you can 
divide the whole movie into parts in order 
to catch breath with impunity, but it is 
worth to face this powerful, inconvenient, 
splendidly unpleasant intervention poem, 
which the fans of infernal movies con-
sider to be a masterpiece, and which was 
awarded by the jury of the Venice Film 
Festival with a Special Prize in 2013. 
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TRIBUTE TO 
FISZ EMADE 
TWORZYWO
TEKST I ZDJĘCIA: Jakub Milszewski 

P   rzemysł muzyczny jest brutalny 
i nie zna sentymentów. A może 
zna je aż za dobrze, bo lubi na 
nich grać. 

Bawią mnie wszystkie tribute bandy 
i tribute szoły. Jacyś muzycy i aktorzy 
wychodzą na scenę, przebierają się 
i charakteryzują jak ci idole, w których 
się wcielają. Grają i śpiewają ich piosenki, 
do tego tańczą, czasami jest w tym 
nawet jakaś przaśna fabuła. Widz nie 
oczekuje, że zobaczy coś nowego, aktor 
ma stanowczo zabronione dodawać 
cokolwiek od siebie, choćby mogło to 
jeszcze poprawić daną piosenkę. Nie 
i basta. I tak jeżdżą po świecie podrabia-
ni Floydzi, Abba, AC/DC (choć oryginal-
ni wciąż jeszcze koncertują), Zeppelini, 
tysiące Elvisów, setki Beatlesów, dziesiąt-
ki Michaelów Jacksonów. Za chwilę entą 
pożegnalną trasę zagra Black Sabbath 
i w świat ruszą jakieś „Black Sabbath 
Show”, „The Best Black Sabbath Tribute 
Band”, „The Other Black Sabbath” i ja-
kieś tam inne twory, choć oryginalnych 
zespołów grających w podobnej styli-
styce jest mnóstwo, a pośród nich sporo 
ciekawych. Autorzy i producenci już 
pewnie dopracowują scenariusze i bulą 
gruby hajs za prawa, a muzycy i aktorzy 
szlifują repertuar.
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Jakub
Milszewski
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu  140db.pl. Kiedyś zosta-
nie gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. Poza tym fan 
komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między 
nami.seeing every month.
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jego styl, głos, mimikę. Psy defekowa-
łyby na deski, na czym ślizgaliby się 
aktorzy grający Justynę Święs (aktorka 
wyłoniona w castingu transmitowanym 
w internecie), Kasię Nosowską (aktorka 
mająca w CV wszystkie polskie seriale) 
i DJ-a Eproma (granego przez chłopaka, 
który przed czterema laty zajął trzecie 
miejsce w talent szoł). Być może fabuła 
wplątałaby w całą imprezę również 
postać pana Wojciecha Waglewskie-
go, którego odtworzyłby drugoligowy 
aktor teatralny. I w takim anturażu 
ekipa wzbogacona nie wiadomo po co 
o orkiestrę symfoniczną odgrywałaby po 
kolei wszystkie numery z prześwietnego 
albumu „Mamut”. Kolejnego prze-
świetnego albumu w dyskografii braci 
Waglewskich, pozwolę sobie dodać.

Jezu, jaka by to była piękna katastro-
fa. Drogi przyszły scenarzysto, produ-
cencie, reżyserze, aranżerze. Geniuszu 
nie da się podrobić. Talentu nie da się 
zagrać. A Fisza, Emade i „Mamuta” 
lepiej znać i szanować w oryginale. 

IN ENGLISH 

TRIBUTE TO FISZ EMADE 
TWORZYWO

The music industry is brutal and knows no 
sentiments. Or perhaps it knows them too 
well because it likes playing on them.

I’m amused at all kinds of tribute 
bands and tribute shows. Some musi-
cians and actors step onto the stage and 
dress and make up as those idols they 
impersonate. They play and sing their 
songs, dance to them, and sometimes 
add a bit of barnyard plot to all that. The 
audience doesn’t expect anything new, 
and the actors mustn’t add any word on 
their own, even if it could improve a giv-
en song. It’s absolutely forbidden. And so 
the world is flooded with forged Floyds, 
ABBAs, AC/DCs (even though the 
original band still gives concerts), Zep-
pelins, thousands of Elvises, hundreds of 
Beatles and dozens of Michael Jacksons. 
Black Sabbath is soon going to make its 
nth farewell tour, and we’ll immediately 
see things like Black Sabbath Show, The 
Best Black Sabbath Tribute Band, The 
Other Black Sabbath and other similar 
creations after that, although there are 
actually lots of original bands playing 
such music, including many interest-
ing ones. Authors and producers are 
probably putting the finishing touches to 
scripts now and forking out big money 
for copyright, while musicians and ac-
tors are polishing up their repertoire.

Don’t get me wrong, I understand 
how this works and why people rush 
to buy the tickets. I’m not butthurt 
that they enjoy themselves listening to 
their favourite artists’ songs. But I sense 
a kind of falsity in all that, a kind of 
attempt to earn money someone else de-
serves. But what can I do, where there’s 
demand, there’s supply, so I’m not going 
to tilt at windmills. I’ll probably attend 
something like that myself too and enjoy 
that fun, after which I’ll pretend there 
was no fun at all.

I don’t remember anyone ever trying 
to revive the works of any Polish artist in 
a similar manner. After all, performanc-
es about Violetta Villas are a completely 
different calibre. So let’s give free rein to 
our imagination. What would happen if 
someone wanted to stage Tribute to Fisz 
Emade Tworzywo at ERGO ARENA in 
Gdansk and Sopot in 2046?

The stage would become a field 
with dogs running around it, dogs that 
should resemble the one from the cover. 
The actor playing Emade would wear 
a black shirt and white glasses and sit 
in a DJ booth looking like a tractor 
from the video clip of “Pył”. Apart 
from the dogs, the stage would be filled 
with dancers dressed in grey T-shirts 
and combat trousers, and there would 
be another actor standing behind the 
microphone, a graduate of the Acad-
emy of Music, who would have eight 
octaves and the theory of music at his 
fingertips. He’d play Fisz and imitate 
his style, voice and facial expressions. 
The dogs would defecate on the floor, 
and actors playing Justyna Święs (an 
actress selected in a casting broadcast 
on the Internet), Kasia Nosowska (an 
actress having all Polish TV series 
in her CV) and DJ Eprom (played 
by a boy who took the third place in 
a talent show) would be slipping on 
that. Perhaps the plot would feature 
also the figure of Wojciech Waglewski, 
who would be portrayed by some 
second-division theatre actor. Nobody 
knows why the team would be enriched 
with a symphony orchestra, but in such 
an entourage it would play one song 
after another from the album Mam-
ut. Another magnificent album in the 
discography of the Waglewski brothers, 
let me add.

Gosh, it would be such a beautiful 
catastrophe. Dear future screenwriter, 
producer, director, arranger. You can’t 
forge genius. You can’t play talent. And 
you should definitely know and respect 
the original Fisz, Emade and Mamut. 

Nie zrozumcie mnie źle – rozumiem 
jak to działa, czemu ludzie rzucają się na 
bilety. Nie mam bólu czterech liter, że się 
dobrze bawią przy piosenkach ulubio-
nych artystów. Wyczuwam w tym jednak 
pewien fałsz, pewną próbę zapracowania 
na pieniądze, które powinien dostać ktoś 
inny. Ale cóż – jest popyt, jest podaż, nie 
będę walczył z wiatrakami. Sam pewnie 
przejdę się czasem i będę dobrze bawił, 
po czym będę udawał, że tak naprawdę 
nie bawiłem się w ogóle.

Nie przypominam sobie, żeby w po-
dobnej formie ktoś próbował wskrzeszać 
dorobek jakiegoś polskiego artysty – 
spektakl o Violetcie Villas to jednak zu-
pełnie inny kaliber. Puśćmy więc wodze 
wyobraźni. Co by było, gdyby w 2046 
roku ktoś chciał wystawić w gdańsko-

-sopockiej Ergo Arenie „Tribute to Fisz 
Emade Tworzywo”?

Scena przedstawiałaby pole. Po 
estradzie biegałyby psy, koniecznie jak 
najbardziej podobne do tego z okład-
ki. W DJ-ce przypominającej ciągnik 
z teledysku do „Pyłu” siedziałby aktor 
w czarnej koszuli i białych okularach, 
grający Emade. Na scenie (poza psami) 
roiłoby się od tancerzy i tancerek 
w szarych t-shirtach i bojówkach, a przy 
mikrofonie stałby kolejny aktor, absol-
went Akademii Muzycznej, który ma 
osiem oktaw i teorię muzyki w jednym 
paluszku. Udawałby Fisza naśladując 

PUŚĆMY WIĘC WODZE 
WYOBRAŹNI. CO 
BY BYŁO, GDYBY 
W 2046 ROKU KTOŚ 
CHCIAŁ WYSTAWIĆ 
W GDAŃSKO-
SOPOCKIEJ ERGO 
ARENIE „TRIBUTE 
TO FISZ EMADE 
TWORZYWO”? SCENA 
PRZEDSTAWIAŁABY POLE. 
PO ESTRADZIE BIEGAŁYBY 
PSY, KONIECZNIE JAK 
NAJBARDZIEJ PODOBNE 
DO TEGO Z OKŁADKI. 



J edyne w naszym kraju Muzeum 
Emigracji – otwarte w czerwcu 
2015 r. w gmachu dawnego Dworca 
Morskiego, w porcie przy ul. 
Polskiej 1, tuż przy nabrzeżu Fran-

cuskim, przy którym cumują największe 
statki pasażerskie świata - to nowoczesna 
placówka naukowa, edukacyjna, kulturalna. 

Muzeum Emigracji to atrakcyjnie za-
projektowana i zrealizowana wystawa stała, 
ale również kino, restauracja, kawiarnia, 
księgarnia i sklep z pamiątkami. To miejsce, 

gdzie odbywają się liczne wydarzenia 
Organizowane są tu spotkania autorskie, 
koncerty, seanse filmowe inspirowane tema-
tyką emigracyjną. Tu także, co oczywiste, 
gromadzi się i opracowuje pozyskiwane 
i przekazywane przez emigrantów wspo-
mnienia, dokumenty, pamiątki.

Pomysł stworzenia Muzeum Emigracji 
właśnie w Gdyni wziął się z konstatacji pro-
stego faktu, że przez to miasto przechodziła 
ogromna fala emigracji w latach 20-30 XX 
w. Do Gdyni, która wówczas powstawała, 

zjeżdżali Polacy z całego kraju, by budować 
port i miasto. Niestety przybywali również, 
by stąd opuścić Polskę na pokładzie tran-
satlantyków. Setki tysięcy ludzi, którzy nie 
odnaleźli się w polskiej rzeczywistości, pod-
jęło decyzję o szukaniu szczęścia za granicą. 
Najczęściej celem były Stany Zjednoczone, 
ale także Brazylia, Argentyna i inne. Tam 
stawali na nogach, a niektórzy z nich robili 
bardzo ciekawe kariery.

Kto zna choć odrobinę historię Polski, 
ten wie, że bolesne społecznie zjawisko 
emigracji sięga w naszym kraju XVIII wieku, 
a dotyka niemal każdą polską rodzinę. Ob-
licza się bowiem, że w całym świecie żyje ok. 
20 milionów ludzi polskiego pochodzenia, 

GDYNIA: MIASTO 
Z MORZA I MARZEŃ
Do licznych, dobrze znanych atrakcji turystycznych 
Gdyni tego lata doszły dwie nowe i oryginalne, które 
stały się hitami sezonu: Muzeum Emigracji i kolejka toro-
wa na szczyt Kamiennej Góry, z której rozpościera się 
wspaniała panorama na morze i miasto.

TEKST: Joanna Grajter
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W ciągu dwóch miesięcy wagonik kolejki 
przewiózł ponad 90 tysięcy pasażerów. Było 
wśród nich wiele osób starszych, niepeł-
nosprawnych, także rodziców z małymi 
dziećmi w wózkach, którym trudno 
pokonać drogę na szczyt schodami. A na 
wierzchołku Kamiennej Góry na każdego 
czeka piękna panorama na morze, port 
i miasto. Jest także park, w którym każdej 
niedzieli latem odbywają się koncerty muzy-
ki promenadowej. Warto po tych wraże-
niach przejść spacerem uliczkami tej pięknej, 
willowej dzielnicy Gdyni, bogatej w zabytki 
architektury modernistycznej, by na koniec 
wrócić kolejką do centrum. 

IN ENGLISH 

GDYNIA: A CITY OF SEA AND 
DREAMS

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

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

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

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

abroad. The most common destination 
was the United States of America, but 
also Brasil, Argentina, and others. There, 
they got back up, and some of them even 
made very interesting careers. Anyone 
at least slightly familiar with the history 
of Poland knows that Polish emigration, 
this socially painful phenomenon, dates 
back to the 18th century, and has affected 
almost every Polish family. It is estimated 
that around 20 million people of Polish 

których przodkowie lub oni sami opuścili 
ojczyznę, by szukać szczęścia za oceanem. 
Muzeum Emigracji, to miejsce, w którym 
każdy zwiedzający może się zastanowić nad 
fenomenem emigracji.

Drugą nowością, która od czerwca tego 
roku przyciąga rzesze turystów do Gdyni, 
jest kolejka torowa na Kamienna Górę. 
Choć wzniesienie to nie może wysokością 
konkurować np. z tatrzańską Gubałówką, 
to 2,5 minutowy, bezpłatny przejazd na wy-
sokość 42 metrów okazał się wielką atrakcją 
lata. Stacja dolna kolejki znajduje się tuż 
obok Gdyńskiego Centrum Filmowego, 
przy pl. Grunwaldzkim, zarazem blisko 
Teatru Muzycznego i muszli koncertowej. 
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descent live around the world. Their 
ancestors, or themselves, left homeland 
to try their luck on the other side of the 
pond. Emigration Museum is a place, in 
which every visitor can contemplate upon 
this phenomenon.

Another tourist-luring novelty in Gdy-
nia is the railway to the Stone Mountain 
that was inaugurated in June. Although 
it cannot compete in terms of height with 
Gubałówka in the Tatra Mountains, the 
2.5-minute, free ride to the height of 42 
meters has turned out to be the highlight 
of the summer season. The lower railway 
station is located just next to Gdynia Film 
Centre, at Grunwaldzki Square (Plac 
Grunwaldzki), in the vicinity of the Music 
Theatre and the concert bowl. In two 
months, more than 90,000 people reached 
the mountain top with the train, among 
them many elderly, disabled, but also par-
ents with small children in pushchairs and 
strollers, that find it difficult to reach the 
top of the hill using the stairs. The peak of 
Stone Mountain reveals a scenic panora-
ma of the sea, port, and the city. There 
is also a park, in which during summer 
promenade music concerts are organised 
each Sunday. After such an experience, 
take a walk along the streets of this beau-
tiful, quality residential area of Gdynia, 
rich in historical modernist buildings, and 
return to the city centre by train. 
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Jest ładny. Tak bardzo, że sam Michał Anioł chyliłby czoła. Tak komfortowy, 
że można odnieść wrażenie jakby unosił się w powietrzu. Jego przyjście 

na świat wzbudziło falę emocji, bo posiadanie samochodu zostało 
przeniesione w zupełnie inny wymiar.

TEKST: Anna Nazarowicz    ZDJĘCIA: Mat. prasowe

FORD MONDEO VIGNALE
DAJ SIĘ UWIEŚĆ
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duch, co nie jest dziełem przypadku. 
Kabina pasażerska Forda Mondeo Vignale 
została starannie wyciszona. Do tego stop-
nia, że nawet przy większych prędkościach 
silnik, pod kątem odgłosu pracy, pozostaje 
nieobecny, a cisza panująca wewnątrz 
podczas podróży jest wręcz zniewalająca. 
Dopełnieniem radości płynącej z pro-
wadzenia Mondeo Vignale pozostaje 
automatyczna skrzynia biegów PowerShift, 
która wręcz niepostrzeżenie wrzuca kolej-
ny bieg wciąż utrzymując obroty silnika 
w niższym zakresie. A to owocuje niskim 
zużyciem paliwa. Jak niskim? Uzyskany 
wynik na poziomie 5,8 litra i cieszy, i jest 
ogromnym zaskoczeniem przy tak dużej 
limuzynie. Tak, limuzynie, bo Mondeo 
Vignale chce stanąć do wyścigu o klienta 
z reprezentacją segmentu premium. Z tak 
eleganckim wykończeniem oraz przyjem-
nym stylem prowadzenia ma ku temu spo-
re szanse, zwłaszcza że na tym nie kończą 

FORD MONDEO VIGNALE 
TO COŚ WIĘCEJ, NIŻ 
TYLKO SAMOCHÓD. 
TO PRZYGODA, KTÓRA 
ZACZYNA SIĘ JUŻ W DNIU 
PODJĘCIA DECYZJI 
O WIZYCIE W SALONIE. 
NAZWA WIĘZŁA SIĘ OD 
NAZWISKA WŁOSKIEGO 
PROJEKTANTA. 

Patrząc z boku trudno się nie zgodzić, 
że takich kształtów nie powstydziliby 
się nawet mieszkańcy Olimpu. Sylwetka 
samochodu, mimo iż jest potężna, pre-
zentuje się wyśmienicie. To, co odróżnia 
Mondeo Vignale od jego klasycznego 
brata to chromowane elementy nadwozia 
oraz 18-calowe felgi ze stopów lekkich. Dla 
nieco bardziej wymagających klientów 
producent przygotował prawdziwy 
przysmak dla oczu w postaci 19-calowych 
chromowanych obręczy zarezerwowanych 
tylko i wyłącznie dla wersji Vignale. Do-
pełnieniem wizerunku są cztery wyselek-
cjonowane kolory lakieru. Najlepsze kryje 
się jednak wewnątrz samochodu. 

Kabina pasażerska oferuje ogromną 
przestrzeń. Niezależnie czy zajmiemy 
miejsce na przednich fotelach, czy na 
tylnej kanapie, nikt nie będzie miał 
powodów do narzekań. Siedziska zostały 
pokryte ręcznie obszywaną skórą najwyż-
szego gatunku, którą dodatkowo zdobi 
heksagonalny wzór zaprojektowany przez 
zespół Mondeo Vignale specjalnie dla 
tej ekskluzywnej linii Mondeo. Oprócz 
ładnego wyglądu każdy z tych foteli skry-
wa jednak moc niespodzianek. Są zatem 
podgrzewane, wentylowane, a zakres ich 
regulacji obejmuje każdy fragment siedzi-
ska i oparcia. To jednak nic w porównaniu 
z funkcją masażu, która spisuje się lepiej, 
niż niejeden zawodowiec w urokliwym 
spa. Fotele przyjemnie pieszczą nasze ciało 
na wysokości oparcia oraz siedziska. Dla 
odczuwania większej przyjemności in-
tensywność masażu posiada dwa stopnie: 
mniej i bardziej intensywny. Efekt? Trzeba 
mieć mocny powód aby wysiąść z tego 
samochodu, inaczej mózg będzie wysyłać 
nam sygnały, że nie warto tego robić. 
Oczywiście lista niespodzianek i udogod-
nień jest znacznie dłuższa i znajdują się na 
niej m.in. podgrzewane tylna kanapa oraz 
kierownica, nawigacja sterowana za pomo-
cą głosu i asystent wysiadania. Wszystkie 
one w dużym stopniu umilają podróżowa-
nie, ale ciąg dalszy tej magii następuje po 
uruchomieniu silnika.

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

F
ord Mondeo Vignale to coś więcej, 
niż tylko samochód. To przygoda, 
która zaczyna się już w dniu pod-
jęcia decyzji o wizycie w salonie.

Nazwa więzła się od nazwiska 
włoskiego projektanta. Z jego talentu 
czerpały takie legendy motoryzacji jak 
Ferrari, Triumph, Maserati czy DeTomaso. 
Ale to właśnie Ford w 1973 roku podjął 
decyzję o zakupie firmy Alfredo Vignale. 
Dziś nazwisko legendy ma podkreślać fakt, 
że oto mamy do czynienia z samochodem 
wyjątkowym. Gdzie tkwią różnice? Prak-
tycznie wszędzie. Ich listę otwiera proces 
produkcji. Każdy egzemplarz Mondeo 
Vignale powstaje na specjalnie wydzielonej 
linii produkcyjnej gdzie podlega szcze-
gółowej kontroli. Pod lupę trafia aż 100 
punktów samochodu, który ma być jak 
garnitury Jamesa Bonda – nieskazitelny. 
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się jego możliwości, bowiem wraz z jego 
zakupem klient zyskuje cały pakiet usług 
obejmujący dostęp do całodobowej obsłu-
gi klienta Vignale OneCall 24/7, usługę 
przeglądów serwisowych z możliwością 
odbioru i zwrotu do klienta (door-to-door), 
samochód zastępczy na czas serwisu oraz 
dodatkową usługę kosmetyki wnętrza. 
Decydując się zatem na zakup Mondeo 
Vignale możesz mieć pewność, że Twoje 
życie stanie się łatwiejsze.  

Samochód można zamówić w sześciu 
reprezentacyjnych salonach FordSto-
re: Auto Boss w Chorzowie, Euro Car 
w Gdyni, PGD Partner w Krakowie, Auto 
Brzezińska w Łodzi, BCH Chwaliński 
w Opolu oraz Bemo Motors w Warszawie. 
W każdym z nich czeka dedykowany 
doradca, który zadba o każdy detal. 

IN ENGLISH 

FORD MONDEO VIGNALE. SO 
TEMPTING

It is nice. So nice that Michelangelo 
himself would take his hat off to it. So 
comfortable it seems to be floating 
in the air. Its birth caused a wave of 
excitement as it made owning a car take 
on a completely different dimension.

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

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

To look at the car from the outside, one 
has to admit that even the heroes of Olym-
pus would not be ashamed of such shapes. 
Even though it is enormous, the silhouette 
of the car looks perfectly presentable. What 
distinguishes the Mondeo Vignale from its 
classic brother are chromium-plated parts 
of its body and 18-inch wheels made of light 
alloys. To satisfy a bit more demanding 
clients, the manufacturer prepared a true 
feast for the eye: 19-inch chromium-plated 
wheels reserved for the Vignale version 

only. The whole image is crowned with four 
exclusive colours of paint. But the best is 
hidden inside the car.

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

What I mean is the most powerful 210 
h.p. 2.0 TDCI Bi-Turbo diesel engine. But 
the array of the available options is much 
broader and includes petrol units (with 
203 and 240 h.p.), one more diesel engine 
(180 h.p.) and a hybrid version (187 h.p.). 
One could say it is easy to fall in love with 
the engine at first... roar. But the truth is 
you cannot say so. Because even though 
a diesel engine should reveal its presence 
through the sound it makes, it is almost 

inaudible here. The drive unit works as 
quietly as if it was a ghost, which is not 
just a coincidence. The Ford Mondeo 
Vignale features a special noise-cancelling 
and soundproofing technology. It is so ef-
fective that the engine seems to be absent 
as far as its operating noise is concerned 
even when you are driving at higher speed, 
which makes the silence inside of the cab-
in captivating. The driving pleasure in the 
case of the Mondeo Vignale is even deeper 
thanks to the PowerShift automatic 
transmission, which shifts gear impercep-
tibly and at the same time maintains low 
engine speed. And this in turns means low 
fuel consumption. How low? 5.8 litre is 
both a satisfying result and a huge surprise 
in the case of such a big limousine. Yes, 
a limousine, because the Mondeo Vignale 
wants to enter the race for the clients 
together with the representatives of the 
premium segment. With such elegant fin-
ishing and pleasant handling, it has every 
chance to win, all the more so because it is 
still not everything the Mondeo Vignale 
has to offer. When you buy a car for 
yourself, you also receive a whole package 
of additional services including access 
to 24 hour Vignale OneCall assistance, 
collection and delivery for servicing and 
checkups (door-to-door), a replacement 
vehicle for the time of servicing and addi-
tional interior cleaning services. So when 
you decide to buy a Mondeo Vignale, you 
can be sure your life will become easier.

As regards Poland, the car can be 
ordered in six representative Ford Stores: 
Auto Boss in Chorzów, Euro Car in Gdynia, 
PGD Partner in Cracow, Auto Brzezińska 
in Łódź, BCH Chwaliński in Opole and 
Bemo Motors in Warsaw.  In each of them 
you can find a dedicated consultant, who 
will take of every detail for you. 





Liselotte Wijma jest ilustratorką z Holandii, która używa różnego 
rodzaju techniki by stworzyć niepowtarzalny obraz ze zwykłego na 
pierwszy rzut oka zdjęcia. Jej prace to piękna mieszanka fotografii 
i rysunku, a czasem nawet ognia. 

Ilustratorka jest reprezentowana w Polsce przez agencję arty-
styczną theOrlowska. www.theorlowska.com
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OCZY NA WYBIEGU

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

optyczny na terenie Opola. Ale drążyć nie 
przestawał. W efekcie tego dziś posiada 
dwa salony na terenie Opola oraz jeden 
w Pile. Wszystkie prowadzi wspólnie 
z żoną i córką. Jednak jak sam jednak 
przyznaje, zamiłowaniem do optyki 

Bezpowrotnie minęły czasy, w których na luksusowej mapie 
świata brakowało miejsca dla Polski. Pierre Cardin, Hugo Boss 
– to, co kiedyś było kojarzone wyłącznie z wielkim światem 
mody, dziś jest dostępne w naszym kraju na wyciągnięcie 
ręki. Można się o tym przekonać będąc wyciągnąć będąc na 
południu kraju, a dokładnie w Opolu.  

TEKST: Anna Nazarowicz  FOT.: Mat. prasowe
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zaraził więcej osób w swoim gronie, bo aż 
kilkunastu członków jego rodziny zdecy-
dowało się dołączyć do branży optycznej.

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

Trzeba jednak pamiętać, że tego 
typu rozmowy do łatwych nie należą. 
Niezbędne są empatia oraz wyczucie 
ponieważ nie wszyscy lubią otwarcie 
rozmawiać o swoich dolegliwościach. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na nasze 
pytania pomocą posłużą nie tylko zało-
życiele firmy, ale również profesjonalny 
personel. Pan Siejka bardzo starannie 
dobiera sobie ludzi, którzy na co dzień 
budują jego markę. Wszyscy obecni na 
pokładzie muszą być najlepszymi z naj-
lepszych. Jak twierdzi, dobrze wykształ-
ceni pracownicy to najcenniejszy kapitał 
każdego przedsiębiorstwa. Co więcej, 
nie są to jedynie deklaracje bez pokrycia. 

Za słowami idą również czyny: zespół 
regularnie jest wysyłany na szkolenia 
oraz kursy mające na celu podnoszenie 
kwalifikacji. Ale w końcu obecność na 
rynku licząca 28 lat zobowiązuje. 

Tym, co zdecydowanie wyróżnia fir-
mę na tle innych zakładów optycznych 
pozostaje własna przychodnia okuli-
styczna w Opolu będąca częścią jednego 
z salonów. To właśnie tutaj wykonywane 
są kompleksowe badania aby przekonać 
się, w jakiej kondycji pozostaje nasz 
wzrok. Modne oprawki światowych 
producentów stanowią tylko część 
przygody z okularami, konieczne jest 
również postawienie właściwej diagno-
zy, a co za tym idzie, precyzyjny dobór 
szkieł. Te przeznaczone do prowadzenia 
samochodu będą diametralnie różnić się 
od szkieł przeznaczonych do czytania. 
Na szczęście w salonach pana Siejki 
nie musimy zaprzątać tym sobie głowy. 
Indywidualne podejście oraz profesjo-
nalizm w każdym calu to gwarancja 
zadowolenia każdego klienta.

Na pytanie co jest najmilsze w tej pracy, 
pan Siejka odpowiada, że niezmiennie 
pozostaje nią radość z pomagania innym. 
Owocem takiego podejścia jest szerokie 
grono powracających klientów, m.in. 
Michał Bajor. Polski aktor i piosenkarz 
przez cały okres swojej kariery przemierzył 
wiele szerokości geograficznych, odwiedził 
wiele miast, ale w temacie swojego wzroku 
pozostaje patriotą. Mimo że sidła niejed-

DZIĘKI STARANIOM 
CAŁEGO ZESPOŁU 
KAŻDY Z KLIENTÓW 
OTRZYMUJE PRODUKT 
ODPOWIEDNIO 
DOBRANY DO POTRZEB 
I KOMFORTOWY, 
W KAŻDYM TEGO 
SŁOWA ZNACZENIU. 
– DO NASZYCH 
ZAKŁADÓW 
ZGŁASZAJĄ SIĘ 
ZARÓWNO MŁODZI, 
JAK RÓWNIEŻ CI 
NIECO STARSI. ALE 
NIEZALEŻNIE OD 
WIEKU KAŻDY, OPRÓCZ 
POMOCY, W OFERCIE 
FIRMY ZNAJDZIE COŚ 
DLA SIEBIE.
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nokrotnie zastawiały na niego światowe 
salony optyczne, on wciąż konsekwentnie 
powierza kwestie swojego wzroku salonom 
pana Siejki. Czy można chcieć lepszej 
rekomendacji? 

IN ENGLISH 

EYES ON THE CATWALK

The times when there was no place 
for Poland on the luxury map of the 
world are long gone. Pierre Cardin, 
Hugo Boss – what was once asso-
ciated solely with the great world 
of fashion is today easily available 
in our country. You can see that 
yourself in the south of the country, 
in the city of Opole.

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

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

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

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

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

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

Aviator to marka mająca swoje 
korzenie w Rosji. Wszystko zaczęło się 
w Związku Radzieckim, bo właśnie tam 
znajdowała się znana na cały świat fabry-
ka zegarków. Jej produkty nosili zarówno 
zwykli obywatele, jak również sam Jurij 
Gagarin podczas historycznego lotu 
w kosmos. Grupą, która na zegarki miała 
największe zapotrzebowanie, było jednak 
wojsko oraz powietrzne siły zbrojne. Bo 
pilot bez zegarka nigdy nie startował. 
Dlatego nazwa Aviator narodziła się 
z awiacji. Od 2010 roku produkcja prze-
niosła się do Szwajcarii, gdzie powstają 
najlepsze zegarki na świecie. Aby zasłużyć 
na miano „Swiss Made” trzeba spełniać 
trzy podstawowe kryteria: siedziba firmy 
musi być zarejestrowana w Szwajcarii, 
zegarek również musi być montowany 
w Szwajcarii, a 50% komponentów musi 
być szwajcarskiej produkcji. Marka Avia-

P
ierwotnie miejscem zegarka 
nie był ludzki nadgarstek, ale 
kieszeń. Sposób jego noszenia 
zmienił się wraz z rozwojem 
lotnictwa, w którym zegarki 

od początku pełniły niesłychanie ważną 
funkcję. Żaden pilot nie wzbijał się w po-
wietrze bez czasomierza na pokładzie. To 

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

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

TEKST: Anna Nazarowicz  FOT.: Mat. prasowe
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tor spełnia te kryteria w 100%. Nie dziwi 
zatem fakt, że piloci na całym świecie 
korzystają z nich do dnia dzisiejszego. 

Za marką stoi nie tylko długa histo-
ria. Zegarek przeznaczony dla pilota 
powinien spełniać szereg wymagań. 
Skala musi być niezwykle dokładna, 
a wskazówka długa. Na tyle, aby pilot 
pod każdym kątem mógł bezbłędnie 
odczytać właściwy czas. Pomyłka o jedną 
minutę w niektórych sytuacjach może 
mieć poważne konsekwencje. Niezależ-
nie od tego, czy trafi do pilota samolotu 
Boeing 747 czy też myśliwca F16, musi 
być również bardzo wytrzymały. Zadbać 
o to mają testy, jakim podlega każdy 
nowy model marki zanim trafi na rynek. 
Wszelkie słabości ma wyeliminować lot 
na nadgarstkach pilotów rosyjskiej grupy 
akrobacyjnej Strizhi. Sześć myśliwców 
MiG-29, sześciu najlepszych pilotów oraz 
przeciążenia, jakie ciężko sobie wyobra-
zić. To właśnie żywioł zegarków Aviator.

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

ZA MARKĄ STOI 
NIE TYLKO DŁUGA 
HISTORIA. ZEGAREK 
PRZEZNACZONY DLA 
PILOTA POWINIEN 
SPEŁNIAĆ SZEREG 
WYMAGAŃ. SKALA 
MUSI BYĆ NIEZWYKLE 
DOKŁADNA, 
A WSKAZÓWKA 
DŁUGA. NA TYLE, ABY 
PILOT POD KAŻDYM 
KĄTEM MÓGŁ 
BEZBŁĘDNIE ODCZYTAĆ 
WŁAŚCIWY CZAS.
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IN ENGLISH 

A SHORT STORY ABOUT FLYING

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

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

longer hidden and settled on the wrists of 
the humanity for good.

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

There is something more than history 
to this brand. The watch for a pilot needs 
to fulfil a number of conditions. The scale 

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

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



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl



JEDNO 
SPEŁNIONE 

POSTANOWIENIE

mnie. A ponieważ zwycięstwo wciąga 
i potrafi zasmakować to mam nadzieję, 
że będę się nim delektować i za rok. 

IN ENGLISH 

ONE KEPT RESOLUTION

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

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

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

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

It began with the sentence “I, Kasia, 
can do everything.” Looks like nothing 
serious, and yet... Some would even 
say it’s cheap philosophy. But that one 
sentence, combined with others, makes 
you suddenly realize that the limitations 
you were talking and complaining about 
existed solely in your mind. When you 
free yourself from them and look at them 
with reserve, you start creating your 
reality anew. Not the reality you get but 
the one you really want.

Today, I drink wine, make anoth-
er list of resolutions and express my 
gratitude that I could meet someone 
who gave me strength to find myself in 
the circle of New Year’s winners. The 
more wine, the longer the list. I finish 
on the tenth point. I won’t describe all 
of them now because I guess they’re not 
that interesting, but I’ll mention one of 
them. The first and the most important 
point: more such people with positive 
energy around me. And because you can 
develop a taste for winning, I hope I will 
relish in it in a year’s time too. 

N
ie lubię się chwalić, ale tym ra-
zem zrobię wyjątek. Ostatnio, 
po kilku odwołanych spotka-
niach, spóźnieniach, bałaganie 

w torebce, kolega zapytał mnie: „Kasia, 
jak to możliwe, że jeszcze normalnie 
funkcjonujesz. Jak to możliwe, że jesteś 

poukładaną i konkretną babką, a jedno-
cześnie masz napisane na czole „Kobieta 
Chaos”?” Odpowiedź była krótka – 
dobrze improwizuję. 

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

Zaczęło się od zdania „Ja Kasia mogę 
wszystko”. Niby nic takiego, banalne, 
a jednak. Niektórzy powiedzą nawet 
– tania filozofia. Ale to jedno zdanie 
połączone z kolejnymi sprawiło, że nagle 
uświadamiasz sobie, że ograniczenia, 
o których mówiłaś, na które narzekałaś, 
leżą tylko i wyłącznie w twojej głowie. 
Wychodzisz z nich, stajesz obok i na 
nowo zaczynasz kreować swoją rzeczy-
wistość. Nie taką jaką dostajesz, ale taką 
jaką ty rzeczywiście chcesz. 

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

Brakowało jeszcze chwili, a o mały włos 
dołączyłabym do grona 80% ludzi, którzy 

postanowienia noworoczne zakończyli na minusie. 
W tym roku, pierwszy raz od wielu lat, jest na 

szczęście odwrotnie!

TEKST: Katarzyna Zdanowicz  FOT.: Monika Szałek
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YOUR  
PARTNER  

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



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

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

BEAUTY
TRENDSof

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

1

5

3

2

4

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

PI
KA

NT
NI

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

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

3

5

1

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

SPECJALNE
oferty

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

2

4



BEAUTY
TRENDSof

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

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

Owocowo 
MUSUJĄCO

2

4

5

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

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

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

1

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

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

49,90 zł

5. VERSACE
Bright Crystal, woda 
toaletowa,  
30 ml, nr 256026
219 zł
129 zł
6. DKNY Golden Delicious, 
woda perfumowana,  
30 ml, nr 616697
185 zł
99 zł O
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OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.
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BEAUTY
TRENDSof 1. ZOOÉ PARIS 

woda perfumowana, 
65 ml, nr 885162

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

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

1
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4. ONE DIRECTION
That Moment, 
woda perfumowana, 
30 ml, nr 810637
129 zł
59,90 zł 
5. CALVIN KLEIN  
Endless Euphoria, woda 
perfumowana, 75 ml, 
nr 795649
279 zł
199 zł
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6. GUCCI 
Première, 
woda perfumowana, 
50 ml, nr 700283
389 zł
259 zł
7. PACO 
RABANNE 
Lady Million Eau My 
Gold!, woda perfumowana, 
80 ml, nr 813389
345 zł
229 zł 
8. EMANUEL 
UNGARO  
Fruit d'Amour Gold,
 woda toaletowa, 
30 ml, nr 871148
99 zł
79 zł
9. HUGO BOSS
Boss Jour Pour Femme, 
woda perfumowana, 
75 ml, nr 758973
389 zł
259 zł
10. GABRIELA 
SABATINI
Gabriela Sabatini, 
woda toaletowa, 
60 ml, nr 494500
139 zł
99 zł

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 24.�1 DO 30.��.���� LUB DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW ORAZ W SKLEPIE ONLINE.Zd
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Aromat drzewnych perfum 
przypomina zapach świeżo 
ściętego drzewa i żywicy.  Ty-

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

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

5

SPECJALNE
oferty

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



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

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

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

Ari, woda perfumowana, 30 ml, 
nr 887770 

129 zł  

Nowa kolekcja zapachów 
Michaela Korsa 
z serii Gold Collection. 

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

219 zł

MICHAEL 
KORS

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

Eternity Now, woda 
toaletowa, 30 ml,  
nr 882194

149 zł
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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






