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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 management 
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 
convertibles. Two 
wise people once 
helped him under-
stand 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 businessman, 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

Jacek  
Górecki

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. prasowe

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 novels to his 
credit too. He listened 
to Mariusz Czerka-
wski and Robert 
Lewandowski tell 
him about their lives, 
which he described 
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, screenwriter, 
caver, columnist and 
soccer fan. A winner 
of the Nike Literary 
Award. A man of 
many passions. He 
will share one of 
them with us recom-
mending one picture 
worth seeing 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 inac-
cessible to an ordinary 
man in the street. He is 
a culinary globetrotter, 
a taste hunter and 
the co-founder of 
the Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

fot. Joanna Ogórek 

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończyła 
krakowską PWST, 
została zaangażowana 
do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. 
Pracowała z Lupą, 
Jarzyną, Borczuchem, 
Klatą, Korczakowską. 
Wyreżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje teksty 
w „Zwykłym Życiu”  
i „K Mag-u”. Na pre-
mierę czeka jej debiut 
kinowy „W spirali” 
w reż. K. Aksinowicza.

IN ENGLISH 

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

its opening night.

fot. Monika Szałek

Katarzyna 
Warnke

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 fore-
ground. 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 turbocharger 
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: paniew-
iozapanow.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
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Odwiedziłem już całkiem sporo wysp 
w swoim życiu, ale niewiele z nich dorównuje 
surowemu pięknu i tropikalnemu bogactwu, 

jakie znaleźć można w Vanuatu. Na wyspy 
Vanuatu wybrałem się pod koniec grudnia 

2015 roku. Przerosły moje najśmielsze 
oczekiwania, zwłaszcza Zatoka Szampańska 

położona przy Espiritu Santo.

TEKST I ZDJĘCIA: Scott Pass
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VANUATU



K
orzystając z oferty linii Princess 
Cruises, udaliśmy się w dziesię-
ciodniową podróż po archipela-
gach Nowej Kaledonii i Vanuatu 
z dwudniowym przystankiem 

na wyspie Espiritu Santo w Vanuatu. 
Nasz statek zakotwiczył na morzu obok 
niesamowitej Zatoki Szampańskiej, 
ukrytej pośród gęstych lasów tropikalnych 
splatających się z błękitnymi wodami 
zatoki. Nigdy wcześniej nie widziałem 
tak pięknego miejsca. Z powodzeniem 
mogłoby konkurować z Wyspami Cooka, 
co – moim zdaniem – o czymś świadczy.

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

Sama rzeka, jak wszystkie laguny 
w Vanuatu, płynnie na wapiennym 
podłożu, co nadaje jej opalizującej, 
niebieskiej barwy. Zasilane jest słodką 
wodą z podziemnych źródeł, dzięki 
którym wprost nie da się opisać czystości 
ich wód. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą 
kamerę GoPro albo aparat wodoodporny, 

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

Choć głównym punktem programu 
każdej wizyty na Espiritu Santo są 
bez wątpienia plaże i magiczne laguny 
znajdujące się na wyspie, warto zatrudnić 

by zachować choć część przeżyć, które na 
zawsze pozostaną w pamięci. Starałem 
się uwiecznić ten moment na filmach 
i zdjęciach, bo nie da się tego przekazać 
słowami. Po pokonaniu rzeki Riri czeka 
na was tropikalna oaza – miejsce marzeń. 
Bezkres ciemnozielonej dżungli otacza 
egzotyczną i jaskrawo błękitną lagunę. 
Huśtawki sporządzone ze sznurków 
i drewnianych desek zachęcają do sięgnię-
cia w głąb zatoki.
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w którym przybyliśmy do Zatoki Szam-
pańskiej. Znają wyspę jak własną kieszeń 
i oferują ceny nie do przebicia. 

Pierwszego dnia za przejażdżkę na 
tyłach pikapa, podczas której udało nam 
się zobaczyć tak wiele niesamowitych 
miejsc, zapłaciliśmy 25 dolarów. Drugi 
dzień kosztował każdego z nas około 
30 dolarów, a w cenę wliczono przy-

kogoś miejscowego, kto zawiózłby was 
do innych części wyspy, co z pewnością 
powoli odkryć, jak wiele do zaoferowania 
ma Vanuatu. Nic nie przebije wycieczki 
objazdowej po wyspie na tyłach pika-
pa – wiatr we włosach, zero zmartwień 
i pozdrowienia od mieszkańców Vanu-
atu. Ogromny kontrast w porównaniu 
ze światem zachodnim, w którym tak 
szybko przyzwyczajamy się do wygód.

Dżungla Vanuatu jest dzika, a jej krajo-
brazy zapierają dech w piersiach. Ponieważ 
przypłynęliśmy do Vanuatu statkiem 
wycieczkowym, większość rodzin i osób 
podróżujących samotnie zdecydowała się 
na zakup wycieczki u operatora rejsów. 
Taka opcja jest nie tylko znacznie bardziej 
kosztowna. Na wycieczkę wyruszacie 
później i macie mniej kontroli nad tym, 
co będziecie robić i co zobaczycie w ciągu 
dnia. Chciałbym zdecydowanie podkre-
ślić plusy podróżowania w sposób, w jaki 
robią to miejscowi. Po pierwsze, będzie 

to was kosztowało jedynie niewielką 
część ceny, jaką trzeba byłoby zapłacić za 
wycieczkę rezerwowaną z wyprzedzeniem 
(czasem uda się zaoszczędzić nawet dwie 
trzecie ceny). Dodatkowo będziecie mogli 
podróżować bez żadnych ograniczeń, co 
da wam mnóstwo satysfakcji. My zarezer-
wowaliśmy wycieczkę za pośrednictwem 
vanuatańskich przewodników tego dnia, 

21
 

DŻUNGLA VANUATU JEST DZIKA, A JEJ KRAJOBRAZY 
ZAPIERAJĄ DECH W PIERSIACH. PONIEWAŻ 
PRZYPŁYNĘLIŚMY DO VANUATU STATKIEM 
WYCIECZKOWYM, WIĘKSZOŚĆ RODZIN I OSÓB 
PODRÓŻUJĄCYCH SAMOTNIE ZDECYDOWAŁA SIĘ 
NA ZAKUP WYCIECZKI U OPERATORA REJSÓW. 
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stanek w Lungaville (stolica Espiritu 
Santo) na (opcjonalny) lunch. Ponadto 
trzeba pamiętać o dodatkowych 5-10 
AUD za wstęp do każdej z lagun. Są 
zdecydowanie warte tej ceny i stanowią 
chyba najlepsze, co może was spotkać na 
wyspie. Pod koniec każdego dnia wracali-
śmy spokojnie do Zatoki Szampańskiej, 
kąpaliśmy się w jej wspaniałych wodach 
i nurkowaliśmy przy plaży otoczonej 
dżunglą i palmami. Nawet plaża wprawia 
tutaj w zachwyt – jej krzemionkowy pia-
sek zachęca do kąpieli w wodach zatoki. 
Espiritu Santo to bez wątpienia miejsce, 
do którego powinien wybrać się każdy 
podróżnik spragniony przygód. 

IN ENGLISH 

EXPLORING VANUATU

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

We travelled with Princess Cruises on 
a ten-day journey throughout the New 
Caledonia and Vanuatu archipelagos 
with a two-day stop over on the island of 
Espiritu Santo, Vanuatu. Our ship an-

chored offshore by the incredible Cham-
pagne Bay stretch, nestled in amongst 
thick rainforest that intertwined along 
side the electric blue waters of Cham-
pagne Bay. This location was like nothing 
I’d ever seen. It even rivaled that of the 
Cook Islands, which (in my opinion) is 
saying something.

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

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

Along with a trip to the Riri River and 
Riri Blue Hole, we adventured to two 
other blue lagoons. The Matevulu Blue 
Hole and the Nanda Blue Hole. Each 
has an entry cost payable to the owner 
of the land and is fairly minimal (AUD 
$5-10). Although the highlight of a visit 
to Espiritu Santo is without a doubt its 
beaches and magical blue lagoons, hiring 
a local to drive you to each part of the 
island is well worth it to truly experience 
what Vanuatu has on offer. Nothing 
beats cruising around in the back of 

a beat up Ute with not a single worry in 
the world - the wind ripping past your 
face and the friendly cheers and waves 
from the locals is hard to beat - Such an 
ultimate contrast to the western world 

where our creature comforts are often 
taken for granted. The Vanuatu jungle is 
wild. Its landscapes,breathtaking.

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

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

w mieście otoczonym przez potężne masywy 
górskie oraz piękną Zatokę Kotorską. Historia 

o tym, jak podróżując z małym plecakiem odkryć 
więcej niż bogaci turyści statków wycieczkowych, 

zaprzyjaźnić się z mieszkańcami i spróbować 
lokalnych przysmaków za niewielkie pieniądze, 

wspinać się na szczyty, a wieczorem szukać 
odbicia serca w tafli jednego z akwenów.

TEKST I ZDJĘCIA: Aleksander Domański

 
POŁUD-
NIOWEJ 
EUROPY

FIO RDY



PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
26

 



PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
27

 J
edziemy krętymi i wąskimi 
uliczkami wzdłuż Zatoki Ko-
torskiej. Z nieba leje się potężny 
żar. W cieniu jest około 40 
stopni Celsjusza. Zatrzymujemy 

się przy pierwszych interesujących nas 
zabytkach: dwóch kościółkach zbudo-
wanych na malutkich wysepkach. Jeden 
z nich jest już w rękach prywatnych, 
zaś drugi – Gospa od Škrpjela – można 
spokojnie zwiedzać, co stanowi zresztą 
nie lada atrakcję dla turystów z różnych 
zakątków świata. Na parkingu spotyka-
my Siergieja i to pierwszy miły powrót 
do zeszłorocznych przygód. Kiedy 
w zeszłym roku po raz pierwszy jecha-
liśmy do Kotoru Siergiej zgarnął nas na 
parkingu z ofertą najtańszego przewozu 
na wyspę. Po raz pierwszy wtedy tam 
popłynęliśmy – właśnie z nim. Dlatego 
w tym roku nie mogliśmy odpuścić so-
bie okazji odwiedzenia go po raz kolejny.

Siergiej przyjechał do Czarnogóry 
z Serbii podczas podziału obu krajów 
w 2006 roku, żeby rozkręcić własny 
biznes – ma małą łódeczkę, którą wozi 
na wyspę turystów. Jego usługi są tańsze 
od publicznego przewoźnika. Po drodze 
opowiada pokrótce historię tego miejsca. 
Zna przy tym zwroty grzecznościowe 
w większości języków europejskich, po 
niemiecku, angielsku, rosyjsku i czarno-
górsku mówi biegle. Dowiadujemy się od 
niego ile czasu mamy na zwiedzanie oraz 
na co warto zwrócić uwagę. 

Sam zabytek zachwyca malowidłami 
naściennymi, a w muzeum znajdują 
się obrazy ukazujące żaglowce podczas 
sztormu oraz walki okrętów. Podobno 
śluby tutaj biorą tylko najbogatsi ludzie 
z Czarnogóry, którą wielkością oraz licz-
bą ludności można spokojnie porównać 
do naszego województwa małopolskiego.

Ruszamy dalej w stronę Kotoru. Przez 
okno podziwiamy wielkie farmy, na 
których hodowane są mule i ostrygi. Po 
drodze mijamy mnóstwo warzywniaków 
i sklepików z owocami morza, z zawsze 
świeżym towarem prosto od producenta. 
Zatrzymuję się u jednego z lokalnych sprze-
dawców w celu zakupienia naszego obiadu 
i to jest to. Parę odważników, wielka szufla 
nabierająca kilogramy muli do plastikowej 
siatki. Teraz już wiemy, że czeka nas dosyć 
tani, ale jednocześnie wykwintny domowy 
obiad. W restauracjach podawane są mule 
w dużej ilości kombinacji: w białym winie, 
w sosie pomidorowym, z makaronami 
oraz na pizzy. Lokalni ludzie używają ich 
głównie do łapania ryb. Dla nas to rarytas, 
dla nich – codzienność. 

Po raz drugi udało mi się zawitać 
do Kotoru, do Polaka, którego udało 

nam się poznać w zeszłym roku, a który 
mieszka tu od 7 lat. To on w zeszłym 
roku polecał przejść się wieczorem 
ulicą po drugiej stronie miasta i przy 
bezwietrznej pogodzie szukać odbicia 
serca w Zatoce Kotorkiej. Podświetlo-
ne mury starego miasta tworzą wzór, 
niepowtarzalny widok, który nie gości 
w broszurkach oraz przewodnikach, bę-
dąc właściwie zarezerwowanym dla oczu 
mieszkańców. Przy wjeździe napotyka-
my potężne 1,5-metrowe mury, sięga-
jące od samego morza aż do kilkaset 
metrów wyżej położonej twierdzy Jana. 
Wybieramy się na zwiedzanie miasta 
zachowanego w architekturze weneckiej. 
Niewielkie wąskie uliczki, place o nie-
regularnych kształtach można śmiało 
nazwać jednymi z najlepiej zachowa-
nych przykładów miast z tamtej epoki. 
Ruszamy na wspinaczkę do kościółka 
Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych 
położonego równo w połowie drogi do 
twierdzy. Żar leje się z nieba. Czuje-
my się jak zdobywcy. Podążamy po 
małych kamiennych schodkach wzdłuż 
muru, mijamy zmęczonych wspinaczką 
turystów ze statku wycieczkowego. Do 
pierwszego celu jest tylko 450 metrów 
wzwyż, czyli jakieś 20 minut wpina-
nia się, lecz przy 40 stopniach jest to 
męczące i po 15 minutach wspinaczki 
zastanawiamy się, czy na pewno doj-
dziemy na szczyt, który z dołu zdobywa 
się jakieś 50 minut, czy poprzestaniemy 
tylko na połowie. Patrzymy na ogrom 
góry i uświadamiamy sobie, że miasto 
istniejące od III wieku przed naszą erą, 
a potem systematycznie rozbudowy-
wane, jest jednym z trudniejszych do 
zdobycia na całym półwyspie bałkań-
skim. Robimy sobie przerwę w małym 
kamiennym kościółku w połowie drogi. 
Podczas upałów jest to idealne miejsce 
na chwilę wytchnienia. Jest puściutki, 
jedynie w centralnym punkcie stoi stary 
ołtarzyk. Większość osób wchodzi aby 
zaznać kojącego chłodu. Choć ciężko do 
niego dojść, to regularnie odbywają się 
tutaj nabożeństwa. Zaczynamy dalszą 
wędrówkę. Podążając dalej spotykamy 
jeszcze dwóch sprzedawców z zimny-
mi napojami. Dzień w dzień wchodzą 
spory kawałek, aby zarobić choć trochę 
pieniędzy na turystach. Mijamy pierw-
sze zabudowania, zarośnięte kamienne 
budynki i docieramy na plac, na którym 
powiewa macedońska flaga. Za nami 
pozostały dawne domostwa oraz twier-
dza. Widok zapiera dech w piersiach. 
Widzimy jeden z potężnych akwenów 
Zatoki Kotorskiej, statek wycieczkowy, 
który wpływał tutaj z rana, oraz masy-

wy górskie, niekiedy pionowo wznoszą-
ce się od morza aż po sam szczyt. Przy-
chodzi nam do głowy, że w tym mieście 
pieniądze szczęścia nie dają. Dlaczego? 
Bo bogaci turyści przypływający tutaj 
na jeden dzień oglądają miasto, zabytko-
we budynki, ale większość z nich nie 
zdobędzie szczytu – nie mają siły tu 
wejść. Nie zobaczą tego, co najpiękniej-
sze w tym mieście, a widok z pocztówek 
pozostanie tylko widokiem z pocztówek, 
a nie wspomnieniem, do którego będzie 
się wracać po latach. 

Pod wieczór wybieramy się jeszcze 
obejrzeć panoramę z jednego z masywów 
górskich. Na samym początku podjazdu 
pod górę otrzymujemy informację, że 
w połowie trasy zapalił się samochód 
i droga jest nieprzejezdna. Jest napraw-
dę wąska, a samochody mogą się mijać 
tylko w wybranych miejscach. Tutaj góry 
pokazują swoją wyższość, sprzęt ludzi 
nie wytrzymuje. Podjeżdżamy tylko do 
połowy trasy, ale cóż, z naturą, choćby za-
adoptowaną przez człowieka, nie wygrasz.

Następnego dnia wybieramy się 
tunelem na drugą stronę Boki Kotorskiej, 
do małego miasteczka z wielką histo-
rią. Stary Bar wita nas sprzedawcami 
arbuzów. Są tutaj popularne jak w Polsce 
grzyby. Sprzedawane są z ciężarówek przy 
drogach – mijamy ich kilka. Tutejsze 
arbuzy są słodkie, wodniste, idealne na 
upalne dni. Będą nam towarzyszyły już 
do końca wędrówki po Bałkanach, a ich 
smak będzie jeszcze długo gościł w naszej 
pamięci. Dojeżdżamy do starego miasta. 
Odnajdujemy wąską, kamienistą, wy-
ślizganą i prowadzącą do bramy uliczkę. 
Jest pustawo jak na środek sezonu. Już 
stamtąd rozpościera się widok na Morze 
Śródziemne, a w oddali widać Włochy. 
Samo miasteczko niestety po licznych 
trzęsieniach w tamtym rejonie jest 
w większości w ruinie. Doskonale za-
chował się akwedukt z czasów tureckich 

ZA NAMI POZOSTAŁY 
DAWNE DOMOSTWA 
ORAZ TWIERDZA. WI-
DOK ZAPIERA DECH 
W PIERSIACH. WIDZIMY 
JEDEN Z POTĘŻNYCH 
AKWENÓW ZATOKI KO-
TORSKIEJ...
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i potężne wały obronne, a Czarnogórcy 
starają się odbudować zrujnowane 
zabytki. Przechadzając się po wąskich 
ścieżkach widzimy całe domostwa, frag-
menty świątyń oraz kawałek warowni. 
Wszystko jest mocno zarośnięte, co doda-
je tylko uroku temu miejscu. W krajach 
bałkańskich takie zabytki jak ten nie są 
jeszcze doceniane przez turystów. Choć 
są zachowane lepiej niż niejedne ruiny 
zamków w zachodniej Europie, to nie 
reklamują się na większości portali tury-
stycznych, a po wielkości parkingu mogę 
śmiało stwierdzić, iż zbyt dużo autokaro-
wych wycieczek tutaj nie zagląda. 

Na tym kończy się opowieść o słonecz-
nym kraju, który teraz boryka się z falą 
uchodźców. Kraju, który zachwyca tym, 
że nie został odkryty przez bogatych 
turystów, którym za pieniądze wolno 
wszystko. Kraju, w którym odkrywając 
kolejne zabytki chce się ich oglądać 
więcej, więcej, w którym smak jedzenia 
pozostaje w pamięci na długo, a upalne 
dni zachowają się w naszych głowach 
jako miłe wspomnienia, do których 
w chłodne zimowe wieczory wraca się 
z przyjemnością. 

IN ENGLISH 

FJORDS OF SOUTHERN EUROPE

It will be a picturesque story 
about people who live in a town 
surrounded by mighty mountain 
ranges and the beautiful Bay of Kotor. 
A story about the way to travel with 
a small backpack and discover more 
than rich passengers of cruisers, 
become friends with local people, try 
regional delicacies for little money, 
climb to the top of mountains and 
look for the reflection of your heart in 
evening water.

We drive along narrow and winding 
streets along the Bay of Kotor. It’s 
scorching. There’s around 40 degrees 
Celsius in the shade. We stop by the first 
monuments we’re interested in: two tiny 
churches built on small islands. One of 
them is already in private hands, and the 
other one, Gospa od Škrpjela , is open for 
visitors and makes quite an attraction for 
tourists from various places around the 
world. We meet Sergey in the car park, 
and it is the first nice comeback to last 



year’s adventures. When we came to Kotor 
for the first time last year, Sergey picked 
us up from the car park and offered the 
cheapest cruise to the island. We went 
there for the first time precisely with him. 
This is why we couldn’t miss the chance of 
visiting him again this year too.

Sergey came to Montenegro from Ser-
bia during the dissolution of the countries 
in 2006 in order to start his own business: 
he has a small boat in which he transports 
tourists to the island. His services are 
cheaper than the ones of the public carrier. 
He briefly tells us the history of this 
place along the way. And he knows polite 
phrases in most European countries and 
speaks fluent German, English, Russian 
and Montenegrin. We learn from him 
how much time we have for sightseeing 
and what is worth our attention.

The monument delights us with its 
wall paintings, and the museum exhibits 
pictures showing sailing ships during 
a storm and ship battles. They say only the 
richest people from Montenegro organize 
their weddings here, and the country itself 
as regards its size and population could be 
compared to a small region in Poland.

We move forward towards Kotor and 
admire huge mussel and oyster farms 
through the window. On our way, we pass 
lots of greengrocers and seafood shops 
that always sell fresh products straight 
from the producer. I stop at one of the 
local sellers to buy our dinner, and that’s it. 
Several weights and a huge shovel scoop-
ing up kilograms of mussels to a plastic 
bag. Now we know that we will have not 
only quite a cheap but also an exquisite 
home-made dinner. They serve mussels in 
all kinds of combinations in restaurants: 
in white wine or tomato sauce, with pasta 
or pizza. Local people use them mainly to 
catch fish. It’s a delicacy for us but some-
thing ordinary for them.

I was happy to once again visit a Pole 
we met last year. He has lived in Kotor 
for 7 years. It was he that last year 
suggested that we should take an evening 
walk along a street on the other side of 
the city and in windless weather look for 
the reflection of our hearts in the Bay 
of Kotor. Backlit old town walls create 
a pattern, a unique view you won’t find 
in leaflets or guide books. It is practi-
cally reserved for the eyes of the locals 
only. At the entrance to the town, we 
come across huge, 1.5-metre walls that 
stretch from the sea itself up to St. John 
Fortress located several hundred metres 
above. We set off on a sightseeing tour 
around the town with its Venetian 
architecture. Small and narrow streets 
and irregularly shaped squares could be 
definitely considered among the most 
perfectly preserved buildings from that 
period. We start our climb to the Church 
of Our Lady of Health situated exactly 

halfway to the fortress. It’s really hot. 
We feel like conquerors. We move up 
small stone stairs along the wall and pass 
tourists from the cruiser tired from the 
climb. It is only 450 metres up to our first 
destination, that is around 20 minutes 
of climbing, but it’s really exhausting 
in 40 degrees. After 15 minutes, we 
start wondering whether we would 
really make it to the top, which can be 
reached in 50 minutes from the bottom, 
or whether we would limit ourselves to 
the half of the way. We take a look at the 
enormity of the mountain and realize 
that the city that has existed since the 3rd 
century before Christ and has been then 
systematically developed is one of the 
most difficult places to conquer on the 
whole Balkan Peninsula. We take a break 
in a small stone church located halfway. 
It is a perfect place to get some rest on 
hot days. It’s empty. There’s only a small 
altar standing in its central place. Most 
people come inside to enjoy the pleasant 
chill. Although it’s hard to reach, there 
are regular services organized here. We 
move forward. We meet two more sellers 
with cold drinks along the way. They 
climb quite a long way day by day to earn 
at least some money thanks to tourists. 
We pass the first buildings, some of them 
overgrown, and reach a square with 
a Macedonian flag waving above. We 
have old houses and the fortress behind 
us. The view is breathtaking. We can 
see one of the huge basins of the Bay of 
Kotor, the cruise ship that entered the 
bay in the morning and mountain ranges, 
some of which rise vertically from the 
sea to the top. It strikes us that money 
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certainly doesn’t bring happiness in this 
city. Why? Because rich tourists coming 
here for one day see the town and the 
historical buildings, but most of them 
won’t conquer the summit: they’re not 
strong enough to go up here. They won’t 
see what’s most beautiful about the city, 
and the view from postcards will remain 
just a view from postcards, not a memory 
they could cherish years later.

In the evening, we set off to see a pano-
rama from one more mountain range. At 
the beginning of the driveway up the 
mountain, we are informed that a car 
caught fire in the middle of the road so 
it’s impassable. It’s really narrow, and cars 
can pass each other only in selected plac-
es. Mountains show their superiority here, 
human equipment can’t rival them. We 
drive up only to the half of the road, but 
it can’t be helped. You won’t win with 
nature, even if it’s adapted by humans.

Next day, we move along a tunnel to 
the other side of the Bay of Kotor to visit 

a small town with great history. Stari Bar 
welcomes us with watermelon sellers. The 
fruit are as popular here as mushrooms in 
Poland. They’re sold from trucks stand-
ing by the roads. We pass several of them. 
Local watermelons are sweet, watery and 
perfect for hot days. They will keep us 
company for the rest of our trip around 
the Balkans, and their taste will stay in 
our memory for a long time. We reach 
the old town and find a narrow, rocky 
and slippery street leading to the gate. 
For the middle of the season it’s quite 
empty. A view over the Mediterranean 
Sea and Italy in the distance stretches 
from the town. Unfortunately, the town 
itself is mostly in a state of ruin after 
many earthquakes. An aqueduct from 
the Turkish period and a huge bulwark 
have survived in perfect condition, and 
Montenegrins try to rebuild the ruined 
monuments. On a walk along the narrow 
paths, we see whole homesteads, frag-
ments of temples and a piece of a strong-

hold. Everything is overgrown, which 
makes the town even more charming. 
Such monuments in Balkan countries are 
not appreciated by tourists yet. Although 
they are preserved in better condition 
than many castle ruins in western 
Europe, they’re not advertised on most 
tourist websites, and from the size of the 
car park I can definitely say there aren’t 
many coach trips coming here either.

This is the end of the story about 
a sunny country that now has to contend 
with a wave of refugees. A country that 
delights with the fact that it hasn’t been 
discovered by rich tourists who can 
afford anything they want with their 
money. A country that makes you want 
to see more and more when you discover 
its monuments. A country in which the 
taste of local food stays in your memo-
ry for long and the scorching days are 
engraved in your mind and become 
pleasant memories you gladly come back 
to on cold winter nights. 
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Od kilku lat niezmiennie w prestiżowych zestawieniach najlepszych hoteli świata. 
Uznany za jeden z najbardziej luksusowych hoteli w naszym kraju. O tym jak 

stworzyć hotel ze światowej półki, o pasji, poświęceniu i metafizycznym związku 
pomiędzy budynkiem, który był sowiecką ambasadą i chłopakiem, który zamiast 

zostać prokuratorem wolał być marzycielem, opowiada Marcin Mazur, general 
manager pięciogwiazdkowego H15 Boutique Hotel.

TEKST: Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA: Monika Szałek

LICZY SIĘ TYLKO 
PASJA

JAK SPRAWIĆ, ŻEBY SZACOWNA, 
MIESZCZAŃSKA KAMIENICA Z SIER-
PAMI I MŁOTAMI NA FASADZIE, OCA-
LAŁA Z WOJENNEGO POGROMU, 
USTAWIONA W CIASNO ZABUDO-
WANYM ŚRÓDMIEŚCIU WARSZAWY 
PRZY POZNAŃSKIEJ MIĘDZY KULTO-
WYM BAREM KRAKEN A ZABYTKOWĄ 
POCZTĄ PRZEMIENIŁA SIĘ W OAZĘ 
SPOKOJU I KOMFORTU? KIM TRZEBA 
BYĆ ABY WIEDZIEĆ JAK PROWADZI 
SIĘ EKSKLUZYWNY HOTEL I JAK PO-
PROWADZIĆ GO DO SUKCESU?
Najpierw musi być produkt, czyli w tym 
wypadku hotel, który ma wystarczająco 
dużo atutów, aby przy dobrym prowa-
dzeniu mieć szansę wspiąć się na szczyt. 
Zarząd spółki taki właśnie produkt mi 
powierzył, a ja tylko takiego szukałem. 
Wcześniej przed moim rozpoczęciem 
wiele lat trwała przebudowa budynku, 
podczas której bardzo wiele elementów 
zostało starannie przemyślanych. Taki 
produkt to połowa sukcesu. Na drugą 
połowę skład się wiele aspektów, w tym 

właśnie szeroko pojęte zarządzanie. Jest 
to trochę jak prowadzenie własnego 
domu, tylko trochę większego…

CZYLI LICZY SIĘ BRANŻOWE DO-
ŚWIADCZANIE?
Doświadczenie branżowe to oczywiście 
podstawa, ale w nie mniejszym stopniu 
liczy się intuicja, którą rozumiem jako 
sumę doświadczeń, ale tych życiowych, 
z których nie zdajemy sobie sprawy przy 
podejmowaniu decyzji. Robiłem w życiu 
bardzo dużo różnych rzeczy, od typowo 
studenckich wyjazdów zarobkowych do 
Holandii i Stanów i pracy na budowie, 
poprzez pracownię artystyczną, do pracy 
w korpo. Doświadczenia z każdego 
miejsca są nie do przecenienia i przydają 
się w życiu codziennym hotelu. A najważ-
niejsza nauka jest taka: wszystko się da 
i wszystko jest możliwe. Mówię o tym, 
bo przywykłem, że na każdym szczeblu 
w każdej branży pracownicy lub współ-
pracownicy lubią odpowiadać, że czegoś 
się nie da zrobić. Moim ludziom przez 

długi czas udowadniałem, że wszystko się 
da, że wszystko można zrobić lepiej lub 
jeszcze lepiej. Sky is the limit – to moje 
ulubione motto. Obecnie moi ludzie już 
raczej nie odpowiadają, że się nie da, bo 
w końcu zrozumieli, że poza jakością to 
właśnie innowacyjność decyduje czy jest 
się konkurencyjnym.

KONKURENCJA NIE POZWALA SPO-
CZĄĆ NA LAURACH.
Bardzo się z tego cieszę. Walczymy, ale 
uczciwie. I bardzo to doceniam. Hote-
larstwa uczyłem się w Wielkiej Brytanii, 
a tam konkurencja była niezdrowa. 
Właściciele małych pensjonatów wypisy-
wali negatywne opinie jedni na drugich. 
W Polsce, a przynajmniej w Warszawie, 
to sytuacje marginalne. Rywalizujemy 
w ten sposób, że staramy się o naszych 
gości najlepiej jak możemy, a jak już 
w ostateczności coś pójdzie nie tak to 
liczy się jak sprawa zostanie załatwiona 
przez hotel. Nawet porażkę można obró-
cić w sukces. Pracownicy o tym wiedzą 
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i mają wymierne korzyści z sukcesów 
obiektu. To jest motywujące i właściwe. 
Jeżeli ktoś z konkurencji czasami nas 
wyprzedza na podium, staramy się jesz-
cze bardziej. Nie można być cały czas na 
pierwszym miejscu, bo byłoby to nudne 
i demotywujące.

STWORZENIE HOTELU W ADA-
PTOWANYM BUDYNKU NIE BYŁO 
PROSTE. ALE Z DRUGIEJ STRONY 
HISTORIA TEGO OBIEKTU JEST DLA 
H15 PRAWDZIWYM ATUTEM.
Powstał w latach 1892-1897 i należał do 
polskiej rodziny Glassów. Przed odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości Sala 
Historyczna służyła za miejsce konspira-
cyjnych spotkań młodzieży patriotycznej. 
Młodzi arystokraci snuli tu marzenia 
o zbrojnym powstaniu. Po odzyskaniu 
niepodległości budynek zapisał się na 
stałe w historii Warszawy, bo Polska na-
wiązała stosunki dyplomatyczne z ZSRR 
i w latach 1924–1928 Sowieci przebu-
dowali go na swoje poselstwo. Zyskał 
wówczas tę socrealistyczną fasadę z kulą 
ziemską symbolizującą zwycięstwo świa-
towej rewolucji. W 1941 roku budynek 
przeszedł w ręce dowództwa Wehrmach-
tu. Niemcy potraktowali komunistyczny 

wystrój jako ciekawostkę lub swoiste 
trofeum i o dziwo zachowali te deko-
racje. Paradoksalnie, być może właśnie 
dzięki Wehrmachtowi budynek ocalał. 
Po wojnie został przejęty przez urzęd-
ników PRL-u, a jeszcze później miała 
tu siedzibę największa firma spedycyjna 
w kraju. W ręce hotelowej spółki budy-
nek trafił w 2006 roku, na długo przed 
moim zatrudnieniem, bo przebudowa 
trwała siedem lat. Najważniejsze było 
aby powstający hotel był nowoczesny, ale 
z poszanowaniem historii budynku. To 
właśnie zostało zrobione.

CO SPRAWIŁO, ŻE PRAWNIK WZIĄŁ 
SIĘ ZA HOTELARSTWO?
Najpierw przypadek, później konsekwen-
cja. Prawo to były fascynujące studia, ale 
już w ich trakcie pojąłem, że nie mam 
ochoty na karierę w sądzie. Nie żałuję 
jednak wyboru kierunku. Podstawowa 
znajomość prawa jest w życiu prywatnym 
i zawodowym bardzo pomocna. A na-
wyki, jakich nabierasz w czasie studiów, 
dokładność, umiejętność analitycznego 
spojrzenia i syntezowania informacji 
pomagają w każdej dziedzinie. Jednak 
po trzecim roku wiedziałem, że nie będę 
robić aplikacji. Pracę magisterską pisałem 

już w Wielkiej Brytanii pracując w pierw-
szym hotelu. Wszystko zaczęło się tak, że 
po studiach wraz z ówczesną partnerką 
ruszyliśmy zobaczyć kawałek świata. 
Trafiliśmy na ogłoszenie pary Anglików, 
którzy poszukiwali ludzi do pomocy 
w prowadzeniu pensjonatu. Mieli bardzo 
ciężkie charaktery, stąd ciągła rotacja 
pracowników. Utwierdzili się w przeko-
naniu, że tylko para, najlepiej z Europy 
Wschodniej, jest w stanie sprostać ich 
wymaganiom, czytaj: wytrzymać z nimi. 
Chętnych było sporo, a ekscentryczni 
właściciele jako element rekrutacji wybra-
li wizytę w Warszawie i spotkanie z nami, 
po którym otrzymaliśmy pracę. Trudno 
było odmówić – Północna Anglia, Lake 
District, pięciogwiazdkowy pensjonat, 
jeden z najlepszych w regionie. Kraina 
piękna – trochę jak z „Harry’ego Pottera”, 
ale klimat pracy był nie do zniesienia i po 
miesiącu byłem przekonany, że rezygna-
cja to kwestia czasu. Tymczasem zupełnie 
nieoczekiwanie właściciele przyjęli od 
miejscowego biznesmena propozycję 
sprzedaży obiektu. Wyprowadzili się 
w ciągu kilku miesięcy, a nowy właściciel 
miał drugi hotel, więc szybko powierzył 
nam podstawowe prowadzenie pensjo-
natu z każdym miesiącem cedując na nas 
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coraz więcej. Nowy właściciel okazał się 
świetny, do tej pory się z nim przyjaźnię. 
Byłem wtedy młody, miałem 24 lata, ale 
to była niezła szkoła życia, bo z czasem 
właściciel przebudował sąsiedni budynek 
na kolejny – jeszcze bardziej luksusowy 
pensjonat, a ja dostałem pod swoją opiekę 
obydwa.
 
WRÓCIŁEŚ Z POWODU H15?
Nie. Tak naprawdę rozdział hotelarski 
uważałem za zamknięty. Prowadzenie ho-
telu to wymagające zajęcie. Z wyjątkiem 
rzadkich i krótkich urlopów pracujesz 
365 dni i nocy w roku. Recepcjonista po 
swojej zmianie może iść do domu i zająć 
się swoim życiem. Ewentualnie czasami 
dostanie telefon, jeśli zapomni przekazać 
istotnej informacji. Potrzeba kontak-
tu z managerem hotelu jest znacznie 
częstsza – zawsze gdy jest do podjęcia 
niestandardowa decyzja. Telefon „mamy 
problem” może się zdarzyć w każdej 
chwili. Naprawdę trudne sprawy zdarzają 
się przynajmniej kilkanaście razy w roku. 
Zwyczajnie trudne mogą być każdego 
dnia. Więc to praca angażująca. I na 
początku, kiedy otworzyliśmy H15, kilka 
razy w miesiącu przyjeżdżałem w środku 
nocy. Już sam dźwięk telefonu o 3:00 
rano nie jest przyjemny, bo od razu 
myślisz, że dzieje się coś złego. Wie-
działem o tym kiedy wracałem z Anglii. 
Otworzyłem własną firmę turystyczną 
z siedzibą w Krakowie, ale nie działała 
dobrze, bo zbyt mało wiedziałem wtedy 
o tym, jak funkcjonuje biznes w inter-
necie. Byłem wtedy trochę marzycielem. 
Nic nie dzieje się jednak zupełnie bez 
przyczyny i gdybym nie założył tego 
biznesu, nie współpracował z hotelami, to 
nie byłbym w miejscu, w którym jestem. 
No i nie poznałbym hotelarstwa od stro-
ny klienta. Pewnego dnia dowiedziałem 
się o projekcie H15. Znałem się na tym 
i wiedziałem, że to może być wyzwanie 
właśnie dla mnie.
 
DOSTAŁEŚ ANGAŻ OD RĘKI?
Skąd. Rekrutacja trwała blisko rok. Była 
kilkustopniowa.

MOŻE TESTOWALI CIERPLIWOŚĆ.
Po pierwszym bardzo obiecującym 
spotkaniu usłyszałem, że jeśli zostanę 
zatrudniony, to pracę rozpocznę za kilka 
tygodni. Później była długa cisza. I ko-
lejny etap. Zarząd stwierdził jednak, że 
nie może zaufać tylko i wyłącznie własnej 
intuicji i zatrudnił firmę headhunterską 
specjalizującą się w branży hotelarskiej. 
Więc musiałem się zmierzyć z całym 
peletonem. W międzyczasie pomiędzy 

etapami rekrutacji przeniosłem się do 
Warszawy. Jest taka żartobliwa aneg-
dota, którą często słyszałem nawet od 
rdzennych mieszkańców Krakowa – 
jeśli w Krakowie ktoś ma pomysł, to 
inni mówią: „Chodźmy się napić i to 
przedyskutować”, a jeśli ktoś ma pomysł 
w Warszawie, to słyszy: „Zróbmy to!”. 
To oczywiście trochę ironiczne, ale ja fak-

tycznie czułem się po powrocie z Anglii 
do Krakowa jakbym wrócił do życia 
studenckiego. Czas przepływał między 
palcami, a ja coraz bardziej potrzebo-
wałem akcji. Po przeniesieniu do stolicy 
zaczepiłem się w korporacji, która robiła 
oprogramowanie, aplikacje, strony www, 
new media dla branży farmaceutycznej. 
Poznałem sekrety pozycjonowania i cóż... 

ZAKOCHAŁEM SIĘ W TYM BUDYNKU OD 
PIERWSZEGO WEJRZENIA. DACH BYŁ WYKOŃCZONY, 
POKOJE W TRAKCIE ROBÓT. PODCZAS JEDNEGO 
ZE SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH PREZES POKAZAŁ 
MI CO BĘDZIE W DANYM MIEJSCU… WSZYSTKO 
W WYOBRAŹNI – BUDZIŁO DRESZCZ I INSPIROWAŁO. 
WTEDY ZNOWU ZACZĄŁEM MARZYĆ I POCZUŁEM,  
ŻE MUSZĘ TU PRACOWAĆ.
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rozpocząłem krótką ale obiecującą karierę 
jako project manager. I tak miało pozo-
stać, a jednak wciąż mnie ciągnęło na 
Poznańską 15. Wołał mnie ten budynek. 
To było wręcz metafizyczne. Czasami 
wracając z pracy w korpo przyjeżdżałem 
na Poznańską tylko po to, żeby pod nim 
stanąć i sobie pomyśleć. Starałem się 
skupić wszystkie pozytywne emocje, tak 
mocno chciałem tej pracy. Nie jestem 
w stanie uwierzyć, że jakiemukolwiek 
kandydatowi aż tak bardzo na niej 
zależało, jak mi. Zakochałem się w tym 
budynku od pierwszego wejrzenia. Dach 
był wykończony, pokoje w trakcie robót. 
Podczas jednego ze spotkań rekrutacyj-
nych prezes pokazał mi co będzie w da-

nym miejscu… Wszystko w wyobraźni 
– budziło dreszcz i inspirowało. Wtedy 
znowu zacząłem marzyć i poczułem, że 
muszę tu pracować.

JAKBYŚCIE ODDZIAŁYWALI NA SIE-
BIE. TA KAMIENICA I TY.
Trochę tak to wtedy czułem i do tej 
pory, po prawie czterech latach to mi nie 
minęło i nie spowszedniało. Nie widzia-
łem w Polsce innego hotelu, w którym 
chciałbym pracować bardziej niż tutaj. 
Przeszliśmy razem długą drogę. Kiedy 
objąłem ster w H15, zacząłem budowanie 
struktury, procedur i marketingu od zera. 
Byłem jedynym zatrudnionym i musia-
łem zorganizować wszystkie działy i pra-

cowników. Na wszystko miałem tylko 
lekko ponad dwa miesiące. Dodatkowo 
miałem swój udział w nadzorowaniu 
wykończeń, bo niektórych elementów 
wciąż brakowało.

PAMIĘTASZ PIERWSZYCH GOŚCI?
Robiliśmy wszystko, żeby zdążyć na Euro 
2012. Otworzyliśmy 2 czerwca, a pierwsi 
goście – tylko  trzy pokoje – pojawili się 
następnego dnia. Już 6 czerwca mie-
liśmy pełne obłożenie i hiper wysokie 
ceny, 7 zaczynał się turniej. To był złoty 
strzał. Kiedy przyjechali pierwsi goście, 
wszędzie były kwiaty, a ja odwiedzałem 
ich w pokojach. Pytałem o wrażenia, 
mówiłem im, że są naszymi pierwszymi, 
bo nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. 
Niektórzy z nich do tej pory bywają u nas 
regularnie, dostali zresztą dożywotnio 
trzecią dobę gratis.

JAK TWOJE ŻYCIE ZAWODOWE 
WPŁYWA NA PRYWATNE PODRÓŻE 
I WIZYTY W INNYCH HOTELACH? 
MUSISZ BYĆ BARDZO WYMAGAJĄCY.
To zależy gdzie jestem, a nie zawsze 
wybieram luksusowe miejsca. Najważ-
niejsze to wiedzieć czego oczekiwać 
po danym standardzie. Jeśli jestem w 5 
gwiazdkach to fakt – jestem wymaga-
jący. W przypadku małego pensjonatu 
wystarczy, że jest czysto, ciepło i obsługa 
jest w miarę przyjemna. Oczywiście często 
zauważam niedociągnięcia i wiem jak 
w prosty sposób można by je poprawić, 
ale zostawiam to dla siebie. Raz tylko 
faktycznie podzieliłem się moją wiedzą 
i wpłynąłem na funkcjonowanie obiektu 
po mojej wizycie, ale sytuacja była szcze-
gólna – moje 35. urodziny spędzałem wraz 
z kilkunastoosobową grupą przyjaciół 
w Kazimierzu Dolnym. Na marginesie do-
dam, że dostałem tort z wariacją logotypu 
H15 – wyglądał jak znak hotelu, tyle że 
było na nim napisane H35. Po przyjeździe 
właściciel pensjonatu, w którym spaliśmy, 
pokazał mi znajdującą się na poziomie –1, 
nazwijmy to, świetlicę. Powiedział, że jak 
wrócimy w nocy z miasteczka i będziemy 
chcieli kontynuować imprezę, to możemy 
tutaj śpiewać i tańczyć i na pewno nie 
będziemy przeszkadzać kilku pozosta-
łym gościom pensjonatu. Bardzo nas nie 
docenił. Rano gdy wyszedłem ze swojego 
pokoju z silnym bólem głowy natknąłem 
się na wściekłego właściciela, który zapro-
wadził mnie do świetlicy pokazując dwa 
połamane stoły i niesamowity bałagan. 
Powiedział też, że goście z dwóch pokoi 
skarżyli się na nocną imprezę. I temu 
wszystkiemu byłem winny ja? Ja, który ma 
100% respektu dla czyjegoś biznesu, a już 
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w szczególności hotelowego i nigdy prze-
nigdy nie zachowałbym się w taki sposób? 
A jednak – pomimo że niewiele pamiętam 
– to byłem ja. Było mi bardzo głupio. 
Opłaciłem szkody, ale po powrocie do 
Warszawy czułem się bardzo źle i stwier-
dziłem, że to za mało. Zmotywowałem 
wszystkich uczestników imprezy do wy-
stawienia opinii, zrobiłem też kilka innych 
rzeczy, aby bardziej uwidocznić miejsce 
i w sposób nowoczesny zaprezentować je 
w Internecie. Efekt był taki, że pensjonat 
znalazł się na czołowych miejscach dwóch 
ważnych rankingów, więc chyba można 
powiedzieć, że odpokutowałem swoją 
winę i naprawiłem szkodę z nawiązką.

MASZ CZAS NA INNE PASJE NIŻ H15?
Maluję. Od dziecka malowałem, do-
stałem się też do szkoły plastycznej, ale 
wybrałem dobry ogólniak i rozwijałem 
pasję na dodatkowych warsztatach lub 
samodzielnie. Zarzuciłem to trochę na 
studiach, bo prawo pochłaniało sporo 
czasu. W Anglii malowałem znowu 
i później po powrocie do momentu, kiedy 
zacząłem pracę tutaj. H15 do tej pory 
było to ciągłą gonitwą i wyznaczaniem 
nowych celów.

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

NA TARASIE HOTELOWEGO PEN-
THOUSE ZNALAZŁOBY SIĘ MIEJSCE 
NA SZTALUGI.
Był już podobny pomysł! To byłoby dość 
ekscentryczne i mogłoby być ciekawostką 
dla gości, którzy nas odwiedzają. Mój 
przyjaciel, który jest zresztą świetnym 
copywriterem, wpadł na pomysł, żeby 
wstawić do pokoi hotelowych sztalu-
gi, a przynajmniej bloki rysunkowe 
i pozwolić naszym gościom rysować bądź 
malować, a następnie, oczywiście na pod-
stawie regulaminu, wszystkie te rysunki 
byłyby przejmowane i wystawiane na 
aukcje, na której ci sami goście mogliby 
licytować własne dzieła, a później chwalić 
się, że ich dzieła można było kupić na 
aukcji w H15. Taki żart. Ale poważnie, 
ten dom ma w sobie tajemnicę. I jest 
inspirujący. Naprawdę. Może wstawimy 
sztalugi do pokoi? 

ZMOTYWOWAŁEM WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
IMPREZY DO WYSTAWIENIA OPINII, ZROBIŁEM 
TEŻ KILKA INNYCH RZECZY, ABY BARDZIEJ 
UWIDOCZNIĆ MIEJSCE I W SPOSÓB NOWOCZESNY 
ZAPREZENTOWAĆ JE W INTERNECIE. EFEKT BYŁ 
TAKI, ŻE PENSJONAT ZNALAZŁ SIĘ NA CZOŁOWYCH 
MIEJSCACH DWÓCH WAŻNYCH RANKINGÓW...



IN ENGLISH 

ONLY PASSION COUNTS

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

HOW TO MAKE A RESPECTABLE, 
BOURGEOIS TENEMENT WITH THE 
HAMMER AND SICKLE ON THE 
FACADE, WHICH SURVIVED THE 
HORRORS OF WAR, LOCATED ON 
POZNANSKA STREET BETWEEN THE 
CULT KRAKEN RESTAURANT AND 
THE HISTORIC POST OFFICE IN THE 
TIGHTLY PACKED CITY CENTRE OF 
WARSAW, TURN INTO AN OASIS 
OF PEACE AND COMFORT? WHO 
DOES ONE NEED TO BE TO KNOW 
HOW TO MANAGE AN EXCLUSIVE 
HOTEL AND LEAD IT TO SUCCESS?
First of all, you need a product, a hotel in 
this case, which has a sufficient number 
of strong points. With good management, 
it stands a chance to reach the top. The 
board members have entrusted me with 
such a product, and I had been looking for 
precisely that. Before that, the building 
had been under conversion for many years. 
Many elements were planned very well 
then. Such a product is half the battle. The 
second half consists of many aspects, in-
cluding broadly understood management. 
It is a bit like with running your own 
home, only this one is slightly bigger...

DOES EXPERIENCE IN THE INDU-
STRY COUNT?
Industry experience is of course funda-
mental, but what is equally important is 
intuition, which I understand as a sum 
of experiences from your life, whose 
presence you do not even realize when 
you make decisions. I have done many 
different things in life: from student 
trips to the Netherlands and the USA 
for financial purposes and working on 
a building site through an artistic studio 
to a job in a corporation. My experiences 
from each of those places are invaluable 
and turn out to be really helpful in the 
everyday life of the hotel. But the most 

important lesson is that you can do ev-
erything and that everything is possible. 
I talk about it because I have already 
got used to my employees or colleagues 
at each level in the industry saying that 
it is impossible to do something. I have 
been proving my people for a long time 
that everything is possible and can be 
done better or even better than that. The 
sky is the limit – this is my favourite 
motto. Currently, my people rarely say 
something cannot be done because they 
have finally understood that apart from 
quality it is precisely innovation that 
makes you competitive.

COMPETITION DOES NOT LET YOU 
REST ON YOUR LAURELS.
And I am really happy about that. We 
keep fighting, and we do it honestly. And 
I appreciate that a lot. I was learning the 
hotel trade in Great Britain, where they 
have unhealthy competition. Owners 
of small boarding houses used to write 
negative opinions about one another. 

These are marginal situations in Poland, 
or at least in Warsaw. We compete in 
the sense that we try to take care of our 
guests as well as possible, and if it comes 
to problems, what counts is how they are 
solved by the hotel. Even a defeat can 
be turned into a success. The employees 
know that and enjoy notable benefits 
from the object’s achievements. It is moti-
vating, and it is the right thing to do. If 
someone from the competition outdis-
tances us at the podium sometimes, we 
try even harder. You cannot be on the 
first place all the time. It would be boring 
and discouraging.

IT WAS NOT EASY TO CREATE 
A HOTEL IN A CONVERTED BUIL-
DING. BUT ON THE OTHER HAND, 
THE HISTORY OF THE OBJECT IS 
A TRUE TRUMP CARD FOR H15.
The building was constructed in 1892-1897 
and belonged to the Polish Glass family. 
Before Poland regained independence, the 
Historic Room had been used as a secret 
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meeting place for patriotic young people. 
Young aristocrats used to dream about an 
armed uprising here. After we regained in-
dependence, the building became a part of 
the history of Warsaw when Poland estab-
lished diplomatic relations with the USSR 
and Soviets turned it into their legation in 
1924-1928. It was then given that socialist 
realist facade with the globe symbolizing 
the victory of the world revolution. In 1941, 
the building found itself in the hands of the 
Wehrmacht commanders. Germans treated 
the communist decorations as a curiosi-
ty or a kind of trophy and, surprisingly, 
kept them. Paradoxically, the building 
has probably survived precisely thanks to 
the Wehrmacht. After the war, the Polish 
People’s Republic took care of the building, 
and it later became the seat of the biggest 
forwarding company in the country. The 
hotel company took the building over in 
2006, long before I was employed because 
the restoration works lasted seven years. 
The most important thing was to ensure 
the hotel would be modern and at the same 
time respect the history of the building. 
And this is what we have managed to do.

WHAT MADE A LAWYER TAKE 
A JOB IN THE HOTEL INDUSTRY?
First coincidence and then consistency. Le-
gal studies were really fascinating, but I saw 
I did not fancy a career in court already at 
university. But I do not regret the choice of 
my studies. Basic knowledge of law is very 
helpful in your private and professional life. 
And the habits you develop at universi-
ty, that is accuracy, the ability to think 
analytically and synthesize information 
are helpful in every profession. But after 
the third year I already knew I would not 
serve my pupillage. I was writing my MA 
thesis already from Great Britain and kept 
working in the first hotel at the same time. 
After my studies, things took such a course 
that I and my then girlfriend set off to see 
a part of the world. We encountered an ad 
from an English couple who were looking 
for people to help them run their guest 
house. They had very difficult characters, 
so there was a huge rotation of employees. 
They became absolutely convinced that 
only a couple, most preferably from Eastern 
Europe, could meet their requirements, 
that is put up with them. There were many 
people ready to try, and the eccentric 
owners decided to visit Warsaw as part of 
their recruitment process and meet with 
us. We got the job. It was hard to reject the 
offer: Northern England, the Lake District, 
a 5-star guest house, one of the best in the 
region. The region was beautiful, a bit like 
from Harry Potter, but the atmosphere was 

unbearable. After a month, I was sure our 
resignation was just a matter of time. And 
yet surprisingly the owners accepted an 
offer from a local businessman to sell him 
the object. They moved out several months 
later, and the new owner had a second 
hotel, so he quickly entrusted us with basic 
management of the house and kept giving 
us more and more tasks every month. The 
new owner turned out to be a great man; 
we are friends even today. I was very young, 
24 years old, but it was a great school of 
life because, with the passing of time, the 
owner converted a nearby building into 
another, even more luxurious hotel, and 
I was to take care of both.

DID YOU COME BACK BECAUSE OF 
H15?
No. I actually considered the chapter 
about hotels to be finished. Running one 
is a very demanding task. Except for in-
frequent and short holidays, you work 365 
days and nights a year. A receptionist ends 
his shift, goes back home and lives his 
life. He sometimes gets a call if he forgets 
to pass on some information. But there 
is a much greater need to contact a hotel 
manager: every time there is a non-stan-
dard decision to be made. You can get 
a we-have-a-problem call at any moment. 
Really difficult situations happen at least 
several times a year. Regularly difficult 
ones can happen every day. So it is a very 
demanding job. And in the beginning, 
when we opened H15, I would come in the 
middle of the night several times a month. 
Hearing your phone call at 3 am in the 
morning is something unpleasant because 
you immediately think something bad is 
going on. I knew that when I was coming 
back from England. I started my own 
tourist company in Cracow, but it was not 
successful because I had too little knowl-
edge on how business on the Internet 
works. I was a bit of a daydreamer then. 
But nothing happens without a reason. If 
I had not started that business and coop-
erated with hotels, I would not be in the 
place I now am. Plus I would never get to 
know the hotel industry from the client’s 
point of view. One day I learned about the 
H15 project. I was an expert in the field 
and knew it could be a challenge for me.

DID YOU GET THE JOB ON THE 
SPOT?
Not at all! The recruitment process took 
almost a year. It consisted of several stages.

PERHAPS THEY WERE TESTING 
YOUR PATIENCE.
After the first very promising meeting, 

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

IT SEEMS YOU HAVE INTERACTED. 
THE TENEMENT AND YOU.
That is more or less what I felt then, and the 
feeling has not faded or lost its charm to 
this day. I have never seen any other hotel 
in Poland I would want to work at so much. 
We have gone through so much together. 
When I took over the helm at H15, I started 
building its structures, procedures and 
marketing from scratch. I was the only em-
ployee and had to organize all departments 
and other workers. I had only slightly more 
than two months for all that. Moreover, 
I was among those who had to supervise all 
the finishing works because there were still 
some elements missing.
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DO YOU REMEMBER YOUR FIRST 
GUESTS?
We did our best to make it for Euro 2012. 
We opened on 2 June, and the first guests 
(only three rooms) appeared on the next 
day. On 6 June, we were fully occupied 
and had super high prices. The tourna-
ment was to begin on 7 June. It was the 
golden goal. When our first guests came, 
there were flowers everywhere, and I was 
visiting them in their rooms. I was asking 
about their impressions and telling them 
they were our first ones because they had 
not even managed that. Some of them 
keep visiting us regularly, they have even 
been granted a free third night for life.

HOW DOES YOUR PROFESSIONAL 
LIFE INFLUENCE YOUR PRIVATE TRIPS 
AND VISITS TO OTHER HOTELS? YOU 
MUST BE VERY DEMANDING.
It depends on where I am. I do not 
always choose luxurious places. The most 
important thing is to know what to expect 
from a given standard. When I come to 
a five-star object, I am indeed demand-
ing. But in the case of a small boarding 

house, I expect it to be clean and warm 
and the service to be rather friendly. Of 
course, I often notice defects and know 
how to correct them quickly, but I leave 
that to myself. It happened only once that 
I shared my knowledge and influenced the 
functioning of an object after my visit, but 
the situation was special. I was celebrating 
my 35th birthday with a group of friends 
in Kazimierz Dolny. Let me just add that 
I received a birthday cake with a variation 
of the H15 logo.  
It looked like the hotel’s one but had H35 
written on it instead. When I arrived at 
the hotel we stayed at, its owner showed 
me a common room or something like 
that on the -1 level. He told me that when 
we came back from the town at night and 
wished to continue our party, we could 
sing and dance there and that we would 
certainly not disturb other guests. He 
really underestimated us. In the morning, 
when I left the room with a bad headache, 
I bumped into the angry owner who took 
me to the common room and showed me 
two broken tables and a total mess. He 
also said guests from two rooms com-

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

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

YOU HAD TO SACRIFICE ONE PAS-
SION FOR ANOTHER?
Yes, but I have the impression that 
the moment when I come back to oil 
painting will soon come. I have to fight 
the deformation of the world. It attracts 
me: elongated and a bit deformed figures 
and landscapes. It is completely separate 
from what I do every day because I try 
to have everything in perfect order in my 
professional life.

YOU WOULD FIND ROOM FOR 
EASELS ON THE TERRACE OF THE 
HOTEL PENTHOUSE.
There has already been such an idea! It 
would be quite eccentric and could be 
interesting for our guests. My friend who is 
actually a great copywriter came up with an 
idea to put easels – or at least drawing pads 
– inside hotel rooms and let guests paint 
or draw. After that, of course based on the 
appropriate regulations, all those drawings 
would be taken over and put for auction, 
during which the same guests would have 
a chance to bid their own works and then 
boast that their works could be bought on 
an auction at H15. A kind of a joke. But se-
riously speaking, the house hides a mystery. 
It is inspiring. Really. Why not put easels 
inside its rooms? 
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Polska piłkarska ekstraklasa uchodzi za słabą, brzydką, 
siermiężną i nieatrakcyjną. Mistrz naszej ligi od wielu 
lat nie potrafi się przebić do elitarnej Ligi Mistrzów. 
W Lidze Europy też kariery nasze drużyny nie robią,  

co fatalnie świadczy o poziomie rozgrywek. A jednak 
na nowy sezon czy wznowienie rywalizacji po przerwie 

zimowej czekają prawie wszyscy.

T
a liga ma w sobie coś, co przy-
ciąga i zatrzymuje. Problem 
w tym, że nie da się tego określić, 
zdefiniować. Niby wszyscy wie-
my, że oglądając ekstraklasę nie 

zobaczymy ani Barcelony, ani Mancheste-
ru United, ani nawet Ajaxu Amsterdam, 
ale łazimy na te stadiony i siedzimy przed 
telewizorami coraz bardziej tłumnie. Bo 
to nasze. Nasza Legia, nasz Lech, nasza 
Wisła, nasz Górnik czy nawet nasz Piast. 

Wierzę tym wszystkim, którzy próbują 
przekonać, że mecze są nudne, akcje 
chaotyczne a zawodnicy zmanierowani i za 
dobrze opłacani. Ale jakie to ma znaczenie 
jeśli za każdym razem odliczam tygodnie 
i dni do wznowienia rozgrywek? Śledzę 
tabelę, liczę punkty i kolejki. I wiem, że 
nie jestem w tym osamotniony. 

Liga jest pięknie opakowana, transmi-
sje w znakomitej jakości. Piłkarze grają 

już od dawna na podgrzewanych mu-
rawach, na stadionach, które przewyż-
szają, albo co najmniej przypominają 
nowoczesnością te z Europy zachodniej. 
Mamy wszystko czego potrzeba by pójść 
sportowo w szybkim tempie do przodu. 
Nawet reprezentacja dodaje smaku 
naszej lidze, bo jej zwycięzca będzie 
przecież mistrzem finalisty Euro 2016.

Cieszmy się tą ligą. Jest jaka jest ale 
przecież nie musimy jej porównywać do 
Champions League. Uznajmy ją za roz-
grywki w innej dyscyplinie sportu. Tak 
będzie nam łatwiej znosić mecze takie 
jak Górnika Łęczna z Termaliką Bruk 
Bet Nieciecza. Oglądajmy ją szukając 
pozytywów. To nie jest aż tak trudne jak 
próbuje się nam wmówić. Cierpliwości 
nam trzeba i optymizmu. I tyle. 
 
IN ENGLISH 

IT’S BACK...(AND IT ISN’T ACTUALLY 
AT THE TOP)

Ekstraklasa, Polish top football league, 
is considered weak, ugly, rough 
and unattractive. Its champion hasn’t 
been able to fight its way to the elite 
Champions League for many years. Our 
teams don’t make careers in Europa 
League either, which reflects very badly 
on our skills. And yet almost everyone 
awaits the new season or the beginning 
of matches after the winter break.  

There is something attractive about our 
league. The problem is that it can’t be 

defined. We all supposedly know that 
when we watch Ekstraklasa, we won’t see 
neither Barcelona nor Manchester United 
or even Ajax Amsterdam, but more and 
more of us go to the stadiums or sit in 
front of their TVs. Because it’s ours. Our 
Legia, our Lech, our Wisła, our Górnik 
or even our Piast.

I believe everyone who tries to convince 
me that their matches are boring, their 
actions are chaotic and the competitors 
themselves are mannered and overpaid. 
But what difference does it make if I count 
out the weeks and days before the matches 
begin every time? I follow the tables, 
count the points and rounds. And I know 
I’m not the only one.

The league is beautifully packed, with 
high-quality broadcast. Our footballers 
have played on heated turf at modern 
stadiums that are ahead of or at least 
resemble those from western Europe for 
a long time already. We have everything 
we need to move forward in sport very 
quickly. Even the national team adds 
additional taste to our league because after 
all its winner will be the champion of one 
of the EURO 2016 finalists.

Let’s enjoy that league. It is as it is, but 
we don’t have to compare it to Champions 
League. Let’s consider it a different disci-
pline of sport. This way, it will be easier to 
tolerate such matches as the one between 
Górnik Łęczna and Termalika Bruk Bet 
Nieciecza. Let’s watch it and look for 
positive aspects. It’s not as difficult as they 
try to tell you. We just need some patience 
and optimism. That’s all.  

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

WRÓCIŁA… 
(TA, KTÓRA NIE JEST 

CAŁKIEM EKSTRA)
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PHILIP ROTH,  
„SPISEK PRZECIWKO AMERYCE”
WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2016

Wydana po raz drugi w Polsce kontrowersyjna 
powieść pisarza, którego można nazwać ikoną 
XX-wiecznej literatury, intryguje swoją aktualnością. 
Stany Zjednoczone, rok 1940. W mieszczącym się 
niedaleko Nowego Jorku mieście Newark w stanie 
New Jersey siedmioletni żydowski chłopiec i jego 
rodzina są świadkami wyboru nowego prezydenta. 
W tej alternatywnej historii zamiast Franklina 
Delano Roosevelta, który kontynuował prezydenturę 
w bezprecedensowej, trzeciej kadencji, Amerykanie 
wybierają kandydującego z ramienia partii republi-
kańskiej Charlesa A. Lindbergha. Miłośnikom awiacji 
Lindbergh kojarzy się jako legendarny pilot epoki re-
wolucji aeronautycznej, i słusznie, bo w równoległym, 
rzeczywistym świecie był on popularnym akrobatą 
lotniczym i autorem pierwszego samotnego lotu nad 
Atlantykiem. Również w rzeczywistości wysyłany 
był przez rząd amerykański do III Rzeszy w celach 
wywiadowczych, co zaowocowało jego późniejszą 
sympatią do idei antysemityzmu, niebezpiecznie ży-
wej w Ameryce w latach II wojny światowej. W swojej 
książce Roth snuje opowieść o tym, co mogłoby się 
zdarzyć, gdyby środowiska sprzyjające izolacjoni-
zmowi i antysemityzmowi w krytycznym momencie 
przejęły władzę.

Rotha od lat wymienia się w ścisłej grupie kan-
dydatów do literackiego Nobla, na którego w pełni 
zasługuje. Jego pisarstwo jest przeszywające. To nie 

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds 

Tekst: Sylwia Gutowska

jest jedna z łatwych powieści, które łyknąć można bez 
zastanowienia. To zmyślna gra fikcji i faktów, wyma-
gająca od nas doczytania tu i ówdzie (dla minimali-
stów, na końcu fabuły znajduje się opis prawdziwych 
zdarzeń). Dlaczego warto poświęcać na to swój czas? 
Żeby zobaczyć, do czego prowadzi fanatyzm. Albo też 
po to, żeby pozbyć się naszych stereotypów odnośnie 
Ameryki – czy to wychwalających, czy deprecjonują-
cych. Żeby upewnić się, że świat nie jest czarno-biały. 
Ważne wznowienie książki idealnej na długie przed-
wyborcze popołudnia. 

PHILIP ROTH,  
THE PLOT AGAINST AMERICA
PUBLISHED BY LITERACKIE, CRACOW 2016

This controversial novel, published in Poland for the 
second time and written by a writer who can be viewed as 
the icon of the 20th century literature, intrigues us with 
its contemporaneity. The United States, 1940. In a town 
near New York, Newark in New Jersey, a seven-year-old 
Jewish boy and his family witness the election of a new 
president. In this alternative version of history, instead 
of Franklin Delano Roosevelt, who was sworn into an 
unprecedented third term, Americans choose a republican 
Charles A. Lindbergh. By fans of aviation, Lindbergh is 
known as a legendary pilot in the Golden Age of Aviation, 
and rightly so, because in the parallel, real world, he was 
a popular aerobatic pilot and the first man to fly over 
the Atlantic. Also in reality, he was sent by the American 
government to the Third Reich for espionage, which 
subsequently resulted in his fondness for anti-Semitism, 
so dangerously popular in America during World War 
II. In his book, Roth spins a yarn about what could have 
happened if milieus inclined towards isolationism and an-
ti-Semitism had seized the power in the critical moment.

For years, Roth has been mentioned as one of the main 
candidates for the Nobel Prize in Literature, which he ful-
ly deserves. His style is piercing. It’s not one of those easy 
novels which can be devoured without deeper thought. 
It’s composed of an ingenious play of fiction and facts, 
and demands from its readers an occasional recourse to 
an encyclopedia (for minimalists, there is an account of 
real events at the end of the novel). Why is it worthwhile 
to spend time on this book? To see what the consequences 
of fanaticism can be. To get rid of our stereotypes about 
America – be it glorifying or depreciating. To make sure 
that the world is not black and white. An important reis-
sue of a book perfect for long pre-electoral afternoons. 





R
EC

EN
ZJ

E 
Re

vi
ew

s
46

 

„ANOMALISA”
reż. Charlie Kauffman, Duke Johnson

E
ric Rohmer spotyka Franza 
Kafkę w Ohio… Czyżbym 
już w styczniu zobaczył film 
roku? Zasiadłem ostatnio przy 
piwku kraftowym z kwiatem 

młodej krytyki filmowej i kwiat ów nie 
żachnął się na moje nieśmiało, półgłosem 
wypowiedziane, ze znakiem zapytania 
podkreślonym intonacją, słowo wstydli-
we: „arcydzieło?”. Kwiat podchwycił i za-
raz chórem zaczęliśmy się rozarcydzielać 
nad Charlie Kaufmanem, który zadziwił 
świat tym melancholijnym dramatem. To 

dzieło totalne na kilkadziesiąt lalek i trzy 
głosy – genialna adaptacja spektaklu-
-słuchowiska, które Kauffman napisał 
i wyreżyserował ze swoimi ulubionymi 
aktorami. David Thewlis na ekranie 
udziela głosu głównemu bohaterowi, 
przybyłemu do hotelu w Cincinatti na 
prelekcję autorską i spodziewającemu 
się przeżyć jeden z tysięcy przeraźliwie 
gnuśnych wieczorów swojego życia. 
Wszystkie postaci, bez względu na 
płeć i wiek, mówią tym samym głosem 
dorosłego mężczyzny (Tom Noonan), co 

bardzo sprytnie i sugestywnie oddaje stan 
ducha bohatera, cierpiącego na wymyślną 
przypadłość, określaną w medycynie jako 
Zespół Fregoliego. Dość tyle powiedzieć, 
by nie spoilerować zakończenia, bo 
w nim dopiero w pełni dociera do nas 
charakter tego zaburzenia. Wszelako, za 
sprawą trzeciego głosu (Jennifer Jason 
Leigh), który wyróżnia poznaną w hotelu 
brzydulę przeżyjemy wraz z bohate-
rem uniesienie miłosne, począwszy od 
pierwszego wieczornego zachwytu po 
ostatnie poranne zażenowanie. Po drodze 
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Wojciech Kuczok
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Laureat Nagrody Literack-
iej Nike. Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co miesiąc 
polecając jeden obraz wart obejrzenia. 

świadkując jednej z najbardziej przejmu-
jących i najodważniejszych zarazem scen 
miłosnych w historii kina amerykańskie-
go. Tak, wiodący dialog filmu między 
parą bohaterów jest napisany z rohme-
rowską subtelnością i byłby zaledwie 
gustowny melodramat, gdyby nie dawka 
kafkowskich anomalii, co to się wkradły 
nawet do tytułowego imienia. Lalki też 
są właściwie wykonane niemal w kluczu 
realistycznym, tyle, że widać „szwy” – 
w tym przypadku rysy między poszcze-
gólnymi elementami kukiełek. Dzięki 
temu bohater w nocnym popłochu bliski 
jest na przykład stracenia twarzy w sensie 
ścisłym – musi ją sobie poprawić, kiedy 
mu odpada.

Wspaniałe, pożywne kino do wie-
lokrotnego użytku, moje największe 
filmowe zdumienie ostatnich lat. 

IN ENGLISH 

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

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

SPOTYKAJĄ 
BUNTOWNIKA

ZDJĘCIE: Dariusz Domański/TopGuitar

R
ex Brown pachniał jakimś 
fajnym tytoniem. To był męski 
zapach. Miał zwykły biały 
t-shirt, na który zarzucił bluzę. 
Przyszedł w ciemnych okula-

rach, za którymi ukrywał jet laga. Usie-
dliśmy, popijał kawę ze zwykłego kubka. 
Gdybyśmy siedzieli w jakiejś kawiarni 
gdziekolwiek na świecie nikt by pewnie 
nawet nie wpadł na to, że ten gość jest 
sporym kawałkiem historii muzyki me-
talowej. W słynnej w heavymetalowym 
świecie Panterze grał na basie od samego 
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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.

o samotności w drodze, o zbliżającej się 
śmierci, o złamanych sercach i pogwałco-
nych prawach Indian.

Kiedy wyjąłem płytę Rex rozchmu-
rzył się. „To był pomysł Dime'a.” – 
powiedział. „To jego dziecko”. I zaczął 
opowiadać. Mówił o ojcu Dimebaga 
i Vinniego, który był producentem mu-
zyki country. O spotkaniach z muzykami. 
O Davidzie Allanie Coe i Dimebagu, 
których połączyło to, że byli świrami. 
O tym, że po prostu pewnego dnia 
zaczęli razem grać. O tym, że zadzwonili 
do Rexa w nocy, żeby przyjechał dograć 
bas. O tym, że Dimebag nigdy wcześniej 
nie był tak zafascynowany tworzeniem 
i nagrywaniem muzyki. O tym, że nieste-
ty „Rebel Meets Rebel”, płyta, której Di-
mebag słuchał nieustannie i którą kochał, 
ukazała się dopiero po jego śmierci.

Dimebag Darrel, w przeciwieństwie 
do niezliczonej ilości gwiazd rocka, nie 
zmarł przez przedawkowanie narkoty-
ków, w wyniku udławienia się własnymi 
wymiocinami czy w wypadku samocho-
dowym, bo prowadził auto po pijaku. 
Zmarł jak żołnierz, z bronią w ręku 

– został zastrzelony podczas koncertu 
własnego zespołu Damageplan przez 
psychotycznego fana. Dokonał żywota 
na scenie.

„Rebel Meets Rebel” ukazała się 
półtorej roku później i jest taka, jaki był 
Dimebag. Tak twierdzi Rex. Wierzę mu 
na słowo. 

IN ENGLISH 

WHEN REBEL MEETS REBEL 

Rex Brown smelled of nice tobacco. It 
was a masculine fragrance. He was wear-
ing an ordinary white T-shirt and a jacket 
thrown about his shoulders. He came in 
dark glasses, which helped him hide jet 
lag. We sat down, he was drinking coffee 
from an ordinary mug. If we were sitting 
in some café anywhere in the world, I’m 
sure no one would think that the guy is 
responsible for quite a considerable part 
of the history of metal music. In Pantera, 
famous in the heavy metal world, he 
was playing bass to the very end, but we 
didn’t talk only about that. I showed 
him the album I’d been running after for 
many years. A French release of actually 
quite poor quality: pixelated photographs 
and illegible print. But it was nothing. 
Two eagles seemed to fight each other on 
the cover. Behind them, there was a bot-
tle of whiskey, and all that was set against 
the background of the Confederate flag. 
Plus several cards, a few tokens and here 

you are: a cover with everything I could 
expect from that album.

The inscription read: “D.A.C.”, 
“CFH” and “Rebel Meets Rebel”. I can’t 
really think of a better title for such 
a cooperation. Three members of the fa-
mous metal band signed here as “Cow-
boys from Hell”, in accordance with the 
title of Pantera’s fifth album – guitarist 
Dimebag Darrel, his brother and at the 
same time drummer Vinnie Paul and of 
course bassist Rex Brown – came to an 
agreement with David Allan Coe, the 
legend of outlaw country. As a result, 
we got a meeting of two different music 
styles that are almost completely dis-
parate but have one thing in common: 
rebellion. Country formed a probably 
eternal relationship with heavy metal 
then. And even though there’d been 
many attempts to do that before, no 
one did it in such a convincing way as 
the infernal Cowboys and David Allan 
Coe. It is they who found common 
denominators. In their songs, they 
assure that they have nothing to lose 
and that cowboys take more drugs than 
rock’n’rollers, but they also sing about 
loneliness on the road, the approaching 
death, broken hearts and the violated 
rights of Native Americans.

When I took out the album, Rex 
cheered up. “It was Dime’s idea,” he said. 

“It’s his child.” And he started talking. 
He was telling me about Dimebag 
and Vinnie’s father, who was a country 
music producer. About meetings with 
musicians. About David Allan Coe and 
Dimebag, who found something they 
had in common: they were both crazy. 
About the fact that one day they simply 
started playing together. About the night 
he called Rex so that he would come play 
the rest of the bass. About Dimebag who 
had never been so fascinated by creating 
and playing music. About the fact that, 
unfortunately, Rebel Meets Rebel, the 
album Dimebag was listening to all the 
time and loved very much, was released 
only after his death.

Unlike a countless number of rock 
stars, Dimebag Darrel didn’t die from 
drug overdose, from choking on his own 
vomit or in a car accident because he 
was drunk driving. He died like a soldier, 
with a weapon in his hand: he was shot 
by a psychotic fan during a concert given 
by his own band, Damageplan. He 
departed this life on the stage.

Rebel Meets Rebel appeared half 
a year later and is just like Dimebag 
was. That’s what Rex says. And I take 
his word for that. 

początku do samego końca, ale rozma-
wialiśmy nie tylko o tym. Pokazałem mu 
płytę, za którą uganiałem się przez kilka 
lat. Francuskie wydanie, zresztą kiepskiej 
jakości – rozpikselowane zdjęcia, nie-
czytelny druk. Ale to nic. Na kolorowej 
okładce dwa orły zdają się walczyć ze 
sobą na tle butelki whiskey, a to wszystko 
na tle flagi Konfederacji. Do tego jeszcze 
kilka kart, kilka żetonów i gotowe – 
okładka, na której jest wszystko, czego 
spodziewałbym się po tej płycie.

Napisy głoszą: „D.A.C.”, „CFH” 
i „Rebel Meets Rebel”. Doprawdy, 
lepszego tytułu dla takiej współpracy 
nie mógłbym sobie wyobrazić. Trzej 
członkowie słynnego metalowego 
zespołu, którzy tutaj podpisali się jako 

„Cowboys From Hell”, zgodnie z tytu-
łem piątej płyty Pantery – gitarzysta 
Dimebag Darrel, jego brat, a jednocze-
śnie perkusista Vinnie Paul, no i basista 
Rex Brown – dogadali się z legendą 
outlaw country – Davidem Allanem Coe. 
Rezultat to spotkanie dwóch różnych 
muzycznych stylistyk, które dzieli wiele, 
ale łączy jedno – bunt. Country związało 
się wtedy z heavy metalem chyba już na 
zawsze. I choć zarówno wcześniej, jak 
i później wielokrotnie dochodziło do 
podobnych prób, to nikt nie zrobił tego 
w tak przekonujący sposób, jak Kowboje 
z Piekła i David Allan Coe. To oni odna-
leźli wspólne mianowniki. W piosenkach 
zapewniają, że nie mają nic do strace-
nia i że kowboje walą więcej dragów 
niż rock'n'rollowcy, ale śpiewają także 
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J
eśli mieszkamy w dużym mieście, 
kontakt z naturą mamy ograni-
czony. Życie w biegu, stres i ciągły 
przepływ informacji. Możemy 
nawet nie zauważyć, jak zmieniają 

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

WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY
Geograficznie położony w północno-za-
chodniej części Borów Tucholskich, kultu-

rowo należący do Kaszub, Wdzydzki Park 
Krajobrazowy mieści w sobie bogactwo 
fauny i flory. Wystarczy pokonać 70 km 
na południowy zachód od Gdańska, by 
znaleźć się wśród zieleni, która o tej porze 
roku właśnie zaczyna budzić się do życia. 
Ogromny obszar parku w 64% pokrywają 
lasy. Jest tu też coś dla wszystkich, którzy 
polskie morze lubią zastąpić wodami 
śródlądowymi. Dużą część parku zajmują 
jeziora (jest ich aż 53, a pomniejszych oczek 
wodnych – około 100), z czego najważniej-
sze, Wdzydze, stanowi aż 76% powierzchni 
wodnej parku. Zarazem prawie cały jego 
obszar leży w dorzeczu Wdy. Takie walory 

przyrodnicze sprzyjają występowaniu wielu 
zwierząt, w tym rzadkich gatunków.

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

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

Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobra-
zowego jest cenna nie tylko w skali Polski, 
ale i całej Europy. Razem z trzema innymi 
parkami (Tucholskim, Wdeckim i Zabor-
skim) w 2010 r. decyzją Międzynarodowej 
Rady Koordynacyjnej Człowiek i Biosfera 
obradującej w Paryżu Wdzydzki Park Kra-
jobrazowy został włączony w obszar Rezer-
watu Biosfery „Bory Tucholskie”. Stanowi 
on największy w Polsce Rezerwat Biosfery, 
obejmujący obszarem 320 tysięcy ha. 

Zwiedzać park można na wiele sposobów. 
Udanie się na pieszą wędrówkę szlakiem 

WYŁĄCZ TELEFON  
WIOSNA  
SIĘ BUDZI

Nadchodzi koniec zimowego przemęczenia  
– z początkiem marca wypatrujemy pierwszych 

oznak wiosny i ogarnia nas większa chęć do działania. 
A wszystko to za sprawą przyrody. Weekend bliżej 

natury przypomni nam, że jesteśmy jej częścią.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: Wojciech Zdunek



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

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

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

The nature of Wdzydze Landscape 
Park is precious on both a national and 
European scale. Together with three 

pięciu jezior to tylko jedna z możliwości. 
Rowerzyści mogą wybrać spośród sześciu 
tras, zaś amatorzy wód powinni popłynąć 
w rejs po „Kaszubskim Morzu”. Formy 
aktywności są tu niemal nieograniczone.

KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY
Choć dzika przyroda i średnio urodzajne 
gleby nie sprzyjały osadnictwu, nie od 
dziś wiadomo, że Kaszubi to hardzi ludzie. 
Tworzone przez nich zabudowy harmonij-
nie komponowały się z otaczającą naturą. 
I tak na terenach Wdzydzkiego Parku Na-
rodowego zachowały się malownicze wsie 
i stare dróżki z drewnianymi kapliczkami 
i krzyżami. Warto odwiedzić wieś Wdzy-
dze Kiszewskie, gdzie mieści się Kaszubski 
Park Etnograficzny. Tu w jednym miejscu 
przedstawiona jest cała kultura materialna 
tego zróżnicowanego regionu. Na 5 ha par-
ku znajduje się 5 sektorów, z którego każdy 
odpowiada innemu obszarowi Kaszub. Or-
ganizowane są tam doroczne imprezy, takie 
jak Zielone Świątki, Ścinanie Kani, Odpust 
św. Barbary czy „Z motyką na ziemniaka” – 
wielkie wykopki ziemniaka i topinamburu. 
Można nauczyć się lepić garnki, haftować 
czy malować na szkle. Latem dzieci mogą 
wziąć udział w zajęciach w zabytkowej, 
przedwojennej szkole, trzymając w rękach 
prawdziwe gęsie pióro. Na koniec rodzice 
mogą zasiąść w jednej z rekonstruowanych 
karczm i spróbować smaków autentycznej 
kaszubskiej kuchni. 

IN ENGLISH 

TURN OFF YOUR PHONE,  
SPRING IS COMING

The end of the winter fatigue is 
approaching. With the beginning 
of March, we expect the first signs 
of spring and have more energy to 
act. And everything thanks to nature. 
A weekend in the bosom of nature will 
remind you that you are a part of it.

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

WDZYDZE LANDSCAPE PARK
Geographically situated in the north-
west of the Tuchola Forest and culturally 
a part of Kashubia, Wdzydze Landscape 
Park hides an abundance of fauna and 
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other parks (Tuchola, Wda and Zabor-
ski Landscape Parks), it was included 
in the buffer zone of the Tuchola Forest 
Biosphere Reserve based on the decision 
made in 2010 by the International Co-
ordinating Council of the Man and the 
Biosphere Programme seated in Paris. 
It is the biggest Biosphere Reserve in 
Poland and covers an area of 320,000 ha.

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

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



Jego historia jest równie długa, co dzieje Kościoła katolickiego.  
Za wizerunek sympatycznego żuczka jest odpowiedzialny Ferdinand 

Porsche, co zdecydowanie napawa producenta dumą. Nie napawa go 
dumą fakt, że inicjatorem jego powstania był sam Adolf Hitler. Zniknął 
na kilka lat, ale powrócił. Do tego najmocniejsza, sportowa odmiana 

definitywnie zrywa z wizerunkiem słodkiego Garbusa.

TEKST I ZDJĘCIA: Anna Nazarowicz 

ZŁAP MNIE, JEŚLI 
POTRAFISZ
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trząc na niego nie miałam żadnych wąt-
pliwości – dzieci kwiaty już go raczej nie 
kupią. Nowy Beetle miał się skutecznie 
wkradać w łaski młodych i niezależnych, 
którzy w portfelu mają nieco więcej 
niż tylko prawo jazdy. W szybszym 
osiągnięciu takiego efektu miała pomóc 
modernizacja przeprowadzona w 2014 
roku. Czy pomogła?

Mówiąc mi, że oto mam spędzić 
tydzień w jego towarzystwie, firma 
Volkswagen nie zdradziła mi jednego – 
R line to najmocniejsza, sportowa wersja 
Volkswagena Beetle. Taka, która nawet 
nie śniła się filozofom, a co dopiero 
mi. „Tak się robi niespodzianki” – wy-
mruczałam, kiedy po zajęciu miejsca 
za kierownicą zobaczyłam duże „R”, 
mieniące się na kierownicy. Centralnie 
na desce rozdzielczej zagościły trzy małe 
zegary, które zazwyczaj można oglądać 
jedynie w silnych, sportowych samocho-
dach. Dla niewtajemniczonych spieszę 
z wyjaśnieniem: pokazują temperaturę 
oleju w silniku, ciśnienie w turbosprę-
żarce oraz mierzą czas okrążeń na torze. 
Uśmiechnęłam się myśląc, że to słodkie. 
Następnie uruchomiłam silnik… 
I przekonałam się, w jak dużym byłam 
błędzie. Podwójny wydech zamruczał. 
To było jak szept: „Mała, ja ci zaraz 
pokażę prawdziwego rock and rolla”. 

P
odbił świat jak żaden inny sa-
mochód. Ani prosta konstrukcja, 
ani garbata sylwetka nie okazały 
się przeszkodą w dotarciu na 
sam szczyt. Dowód? Liczba 

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

Walczą – pomyślałam, kiedy w 2011 
roku producent postanowił wskrzesić 
legendę. Nowa nazwa, nowa sylwetka… 
Czuć było powiew świeżości. Jednak pa-

Słabość do samochodów 
ma zaszytą w głowie, bo 
serca nie ma – jest turbos-
prężarka. Tata uparcie karmił 
ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samocho-
du jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją 
wszystko, co ma cztery koła, 
a każdy z samochodów 
darzy wielkim uczuciem. 
Dostrzeże  piękno w na-
jbardziej niepozornych 
autach, jak również ska-
zę w tych najbardziej 
pożądanych. Z natury 
plastyk. Instagram to pole, 
na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę 
zawsze gra samochód. Au-
torka bloga „
Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.

Anna 
Nazarowicz

GDYBY NIE TAK MOCNO ŚCIĘTY TYŁ SAMOCHODU 
MIEJSCA BYŁOBY JESZCZE WIĘCEJ. ALE WTEDY 
SAMOCHÓD STRACIŁBY SWÓJ UNIKATOWY KSZTAŁT. 
A TO, JAK SIĘ ZAPEWNE WSZYSCY ZGODZICIE, JEST 
NIE DO POMYŚLENIA. JEDNAK PAKUJĄC PREZENTY 
POD ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĘ (A MUSZĘ ZDRADZIĆ,  
ŻE RODZINA NIEMAŁA), DOCHODZĘ DO WNIOSKU,  
ŻE WYNIK JEST SATYSFAKCJONUJĄCY.
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Niestety, słowa „jak cię widzą, tak cię 
piszą” nabrały w tym przypadku mocy. 
Bo ani pomruk silnika, ani świadomość, 
że to najmocniejsza odmiana, nie były 
mnie w stanie przekonać do czego ten 
samochód jest zdolny. Dopiero kiedy 
ruszyłam z miejsca, a dwusprzęgłowa, 
automatyczna skrzynia DSG włączyła 
się w ten cały spektakl, przypomniało 
mi się inne, mądre przysłowie – aby 
nigdy nie oceniać książki po okładce. 
A zwłaszcza takiej, która pod maską 
ukrywa 210 koni mechanicznych i auto-
mat szybki niczym Pendolino. Nauczyli 
się tego również wszyscy kierowcy, 
którzy z pobłażaniem patrzyli na mnie 
na światłach, aby już na kolejnych nie 
kryć swojego zdziwienia (o ile zdołali 
mnie dogonić). Szybko się również oka-
zało, że testowany Volkswagen Beetle 
nie jest jedynie mistrzem prostej. Nawet 
najostrzejsze zakręty łykał niczym 
miętówki Tic Tac, ani przez chwilę nie 
dając mi odczuć, że zbliża się do swojej 
granicy przyczepności. Ogromny spojler 
umieszczony na tylnej klapie z pewno-
ścią nie pozostawał tutaj bez znaczenia. 

Ale nie ma róży bez kolców. Beetle 
ma kolec w postaci bardzo małej ilości 
miejsca na tylnej kanapie. Patrząc 
z zewnątrz widzimy całkiem dorod-
ny samochód, tymczasem wewnątrz 
okazuje się, że to wyśmienita zabawka, 
ale tylko dla dwóch dorosłych osób. 
Dobra wiadomość jest taka, że otrzymu-
jemy rekompensatę w postaci sporego 
bagażnika. Gdyby nie tak mocno ścięty 
tył samochodu miejsca byłoby jeszcze 
więcej. Ale wtedy samochód straciłby 
swój unikatowy kształt. A to, jak się 
zapewne wszyscy zgodzicie, jest nie do 
pomyślenia. Jednak pakując prezen-

ty pod świąteczną choinkę (a muszę 
zdradzić, że rodzina niemała), dochodzę 
do wniosku, że wynik jest satysfakcjo-
nujący. Po tygodniu spędzonym za jego 
kierownicą wiem, że to jedna z najwięk-
szych motoryzacyjnych niespodzianek, 
z jakimi miałam do czynienia. Volkswa-
gen Beetle R-line jest niczym David 
Beckham wyskakujący z urodzinowego 
tortu – nie może być lepiej. Oddając 
kluczyki wiedziałam, że jeżeli kiedykol-
wiek przyjdzie mi ująć się za tym samo-
chodem, osłonię jego wizerunek własną 
piersią. Bo, mimo że na początku nie 
był w stanie zwrócić mojej uwagi, to 
dziś owinął mnie wokół palca. 

IN ENGLISH 

CATCH ME IF YOU CAN

Its history is as long as the one of 
the Catholic Church. It is Ferdinand 
Porsche that is responsible for the 
image of the nice beetle, which 
definitely makes the manufacturer 
very proud. What does not make him 
proud is the fact that the initiator of its 
production was Adolf Hitler himself. 
It disappeared for several years but 
came back. And its most powerful, 
sports version definitively breaks up 
with the image of the sweet insect.

It conquered the world like no other car. 
Neither its simple construction nor the 
hunchbacked silhouette turned out to 
be an impediment to reaching the top. 
A proof? The number of its sold units. The 
staggering 21 million vehicles made the 
Beetle become the longest-produced and 
at the same time the best-selling car in 
the history of the automotive industry. The number is impressive, but the Beetle 

has never won my heart. And it seemed 
it would continue like that when the last 
model left the production line in 2003.

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

When they informed me that I was 
to spend a week in the company of that 
car, Volkswagen did not tell me one thing: 
the R-Line is the most powerful, sports 
version of the Volkswagen Beetle. A version 
no one has ever dreamt about. “That’s 



how you make surprises,” I thought when 
I sat behind the wheel and saw a large R 
shimmering on the wheel. In the centre of 
the dashboard I noticed three small clocks, 
which you can usually find in powerful, 
sports cars only. Let me briefly explain 
what they are to those who do not know: 
they indicate the oil temperature in the 
engine and the pressure in the turbocharger 
and count the number of laps on the track. 
I smiled. How sweet. Then I started the 
engine... And discovered how wrong I was. 
I heard the dual exhaust growl. It was as if 
it was saying, “Baby, I’m just about to show 
you the real rock and roll.” Unfortunately, 
the saying “fine feathers make fine birds” 
turned out to be quite true. Because neither 
the growl of the engine nor the awareness 
that it was the most powerful model could 
convince me what the car was capable 
of. Only when I started the car and the 
dual-clutch DSG automatic transmission 

joined the whole show did I think about 
another clever proverb: never judge a book 
by its cover. Especially a book that hides 
210 horsepower and an automatic gearbox 
as fast as a lightning under its bonnet. This 
is what was also realized by all those drivers 
who gave me forgiving smiles at the lights 
and then could not hide their surprise at 
the next junction (provided they managed 
to catch me up). It also quickly turned out 
that the tested Volkswagen Beetle was not 
a master of the straight only. It was taking 
even the sharpest bends with extreme ease 
and never made me feel it was about to 
approach its grip limit even for a moment. 
The huge rear spoiler was certainly not 
without significance here.

But there is no rose without a thorn. 
The Beetle has a thorn in the form of very 
limited space in the back seat. To look at 
it from the outside, you see quite a large 
car, but inside it turns out that it is a great 

toy for two adults only. The good news is 
that you get quite a spacious boot as way of 
compensation. If not for the very truncate 
back of the vehicle, there would be even 
more space. But then the car would lose 
its unique shape. And, as you probably 
all agree, it is something unthinkable. 
But when I was packing Christmas gifts 
inside (and I must admit that I have quite 
a family), I came to the conclusion that 
the result was satisfactory. After a week 
behind its wheel, I know that the car is one 
of the biggest automotive surprises I have 
ever had. The Volkswagen Beetle R-line is 
like David Beckham jumping out of your 
birthday cake: it cannot be better. When 
I was returning the keys, I knew that if 
I ever had to stand up for the car, I would 
shield it with my own body. Because, even 
though it could not catch my attention in 
the beginning, it has definitely wrapped me 
around its little finger. 
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K
ażdy z nas ma takiego znajo-
mego – w moim przypadku 
na imię mu jest Łukasz. Otóż 
moi drodzy, Łukasz ma tę 
niebywałą supermoc przypad-

kowego niszczenia wszelkich urządzeń 
elektronicznych i innych podobnych, 
zazwyczaj na dodatek w momencie, kie-
dy są koniecznie potrzebne. A to nowy 

telefon przypadkiem spadnie mu tak, że 
wyświetlacz pęknie na pół, a to jeszcze 
nowszy – wybrany specjalnie z super-
trwałym, zupełnie się nietłukącym 
wyświetlaczem – przejdzie tę samą dro-
gę i też się stłucze, po czym nie można 
wymienić w nim szybki, bo przecież jest 
specjalna, zupełnie się nietłukąca. Ale 
dyski twarde to jeszcze inna historia.

Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrz-
ne i wewnętrzne, przenośne i stacjonarne, 
SATA i SSD – dla Łukasza nie były 
żadnym wyzwaniem i padały w jego 
czułych objęciach jak muchy. W okoli-
cach Łukasza stanowiska pracy mieściło 
się prawdziwe cmentarzysko dysków 
twardych. Nie muszę chyba mówić, jakie 
komplikacje w pracy i życiu prywatnym 
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DYSK 
DLA NIESZCZYCIELA

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

TEKST: Jakub Milszewski    ZDJĘCIA: Mat. prasowe 



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

soon broken too. The pane can’t be even 
replaced with a new one because, after all, 
it’s special and completely unbreakable. 
But hard drives are yet another story.

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

But the day of salvation came. We 
finally found a worthy opponent for 
Lukas. The Samsung Portable SSD T1 
is believed to face up to him, remain 
unharmed and serve him for years. And 
there’s a real chance that it is precisely 

Łukasza wprowadzała jego skłonność 
do ich niszczenia. Bo co z tego, że 
zdjęcia ze ślubu przegrał na trzy różne, 
skoro miesiąc później nie działał żaden? 
Niebywale ważna prezentacja, którą miał 
przedstawić równie ważnemu klientowi 
w drogim garniturze? Zapomnijcie. 
Generalnie wszystko, wszystko co mogło 
przepaść wraz ze skłonnością dysku do 
działania, przepadało.

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

– pomyśleli chyba o wszystkim.
Co ty na to, Łukasz?   

IN ENGLISH 

DRIVE FOR DESTROYERS

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

We all have such a friend. In my case, he’s 
called Lukas. The thing is, dear all, that 
Lukas has this incredible superpower: he 
can accidentally destroy all kinds of elec-
tronic and similar devices, and he usually 
does it precisely when they’re needed most. 
So his mobile sometimes falls down on 
the ground in such a way that the screen 
breaks in half. Then he chooses a phone 
with a super durable, unbreakable screen, 
but it follows the same scenario and is 
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PRZENOŚNY DYSK TWARDY SAMSUNG PORTABLE 
SSD T1 MA MU STAWIĆ CZOŁA I WYJŚĆ ZE STARCIA 
CAŁO, A POTEM SŁUŻYĆ MU LATAMI. I JEST 
NAPRAWDĘ DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO,  
ŻE TAK SIĘ STANIE. 
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O
dpowiedzi na to pytanie 
udzielił m.in. Andrzej 
Blikle. W swojej książce 
pt. „Doktryna jakości” 
twierdzi, że nie wystarczy 

koncentrować się na samym produkcie. 
Wysokie standardy muszą obejmować 
również wszystko to, co składa się na 
proces powstania samochodu, aparatu 
czy też zegarka. A więc również surowce, 
narzędzia, organizację pracy oraz 
umiejętności pracowników. I oto cały 
sekret japońskiej technologii. Banalne – 
pomyśli wielu. Lecz tylko niewielu wcieli 
ten model biznesu w swoim przedsię-
biorstwie. Dlatego to właśnie produkty 
z kraju kwitnącej wiśni wciąż pozostają 
symbolem trwałości. Jednym z nich bez 
wątpienia są zegarki Orient. Szczęśliwi 
użytkownicy z dumą podkreślają niena-
ganną pracę swoich egzemplarzy nawet 
po upływie 30 lat. Japońska manufaktura 

swoją produkcje opiera tylko i wyłącz-
nie na własnych mechanizmach oraz 
samodzielnie wytwarzanych surowcach. 
To daje im kontrolę nad każdym etapem 
produkcji. A jak szukać partnera w bizne-
sie, to tylko równie dobrego. Orient jakiś 
czas temu takiego partnera znalazł.

Subaru, bo o nim właśnie mowa, to 
japoński producent samochodów. Na 
kartach historii zapisał się modelem 
o wdzięcznej nazwie Impreza, która była 
pierwszym samochodem seryjnie wypo-
sażanym w napęd na cztery koła. Tyle 
słowem wstępu dla motoryzacyjnych la-
ików, bo miłośnicy motoryzacji doskonale 
wiedzą, że samochody Subaru to przede 
wszystkim wybitne wyniki w świecie mo-
tosportu.  Tym najlepszym jest czterokrot-
ne zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu, 
który co roku odbywa się na historycznym 
torze Nürburgring. Powody do dumy są 
tym większe, że to najcięższa próba, jakiej 

może być poddany zarówno samochód, 
jak również kierowca. Ale nie tylko. 
Z wysoką temperaturą, wilgocią  i prze-
ciążeniami walczy za każdym razem też 
zegarek. W przypadku załogi Subaru jest 
to model marki Orient. Obaj producenci 
współpracują ze sobą od kilku lat. Co 
konkretnie musi posiadać taki czasomierz 
aby po 24 godzinach wyścigu nie rozpadł 
się na kawałki? Model dedykowany temu 
wydarzeniu posiada aż trzy certyfikaty 
ISO. Każdy z nich poświadcza, że zegarek 
jest wodoszczelny, odporny na wstrząsy 
i antymagnetyczny. Zeszłoroczna edycja 
posiadała tarczę z karbonu, na której 
mieniło się logo STI (Subaru Tecnica In-
ternational, czyli dział odpowiadający za 
przygotowanie samochodów do startów), 
a na deklu wygrawerowane były nazwiska 
kierowców oraz logo Subaru. Prawdzi-
wym rarytasem dla auto maniaków jest 
jednak tzw. rezerwa chodu, która przybra-
ła kształt małego wskaźnika poziomu pa-

WOLA  
WALKI
Wszystko zaczęło się mniej więcej 

w 1980 roku. To właśnie wtedy 
japońskie samochody zaczęły 

królować na międzynarodowych 
listach jako te najbardziej 

niezawodne. Na kolejne sukcesy 
Japonia nie musiała zbyt długo 

czekać. W ślad samochodów poszły 
aparaty, komputery a także zegarki. 

Gdzie tkwi tajemnica sukcesu?

TEKST: Anna Nazarowicz    ZDJĘCIA: Mat. prasowe 
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every year at the historic Nürburgring 
track. The reason to be proud is all the 
more bigger because it is the hardest test 
both a car and its driver can undergo. But 
not only. Watches fight high temperatures, 
humidity and overloading during each 
such a race too. In the case of the Subaru 
team, we mean Orient watches. The two 
manufacturers have cooperated for several 
years. What exactly does such a timer 
need to endure 24 hours of racing and 
not fall to pieces? The model dedicated 
to that event has as many as three ISO 
certificates. Each of them certifies that the 
watch is water-resistant, shock-resistant 
and antimagnetic. The last edition had 
a carbon fiber dial with the STI logo 
(Subaru Tecnica International, that is 
the department responsible for preparing 
cars to starts in races). At the back were 
engraved names of the drivers and the 
Subaru logo. But what car lovers see as 
a true rarity is the so-called power reserve 
in the shape of a small fuel indicator seen 
in every car. Thanks to its presence, we 
know how many hours we still have before 
the watch needs to be wound up using its 
owner’s wrist (as in the case of mechanical 
watches). Only a limited number of 1500 
watches like that were brought to light. 
This year’s edition dedicated to coop-
eration with Subaru will be released in 
May. The number of watches on sale will 
certainly not increase, so one should better 
make their decision soon.  

mechanisms and raw materials produced 
by itself only. This gives the manufacturer 
control over each stage of production. If in 
need of a business partner, one should look 
for an equally good one. Orient has found 
such a partner some time ago.

Subaru, as this is the company in 
question, is a Japanese car manufacturer. 
It earned its place in history thanks to 
a car with the charming name of Impreza, 
which was the first automobile serially 
equipped with all-wheel drive. I provided 
that short introduction mainly to automo-
tive laymen because motorization lovers 
perfectly know that Subaru cars mean first 
of all outstanding results in motorsports. 
Its best achievements include its fourfold 
victory in a 24-hour race that takes place 

liwa widocznego w każdym samochodzie. 
Dzięki jego obecności mamy świadomość 
ile godzin pracy ma jeszcze nasz zegarek 
zanim nakręcimy go ruchem nadgarstka 
(czyli jak to bywa w przypadku modeli 
mechanicznych). Światło dzienne ujrzała 
skromna liczba tych zegarków, bo tylko 
1500 sztuk. Tegoroczna odsłona dedy-
kowana współpracy z Subaru ukaże się 
w maju. Liczba egzemplarzy z pewnością 
nie będzie większa, zatem z podjęciem 
decyzji nie należy zwlekać. 

IN ENGLISH 

FIGHTING SPIRIT

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

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

ŚWIATŁO DZIENNE UJRZAŁA SKROMNA LICZBA 
TYCH ZEGARKÓW, BO TYLKO 1500 SZTUK. 
TEGOROCZNA ODSŁONA DEDYKOWANA 
WSPÓŁPRACY Z SUBARU UKAŻE SIĘ W MAJU. 
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LEPIEJ 
TYM GORZEJ

IN ENGLISH 

THE BETTER THE WORSE

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

There is a certain destructive force inside 
of us, which – what do you know! – 
doesn’t kill men we so often criticize. It 
destroys women only. For completely 
incomprehensible reasons, it is exactly 
women who become our worst enemy, the 
perfect target to attack, and the weapon 
we use is treacherous and ruthless. It 
must hurt. We judge, sneer, condemn 
and point our fingers at other women. 

J
est w nas pewna niszczycielska 
siła, która o dziwo nie zabija 
wielokroć potępianych przez nas 
mężczyzn. Wyniszcza jedynie 

kobiety. Zupełnie z niezrozumiałych 
powodów to właśnie kobiety stają się 
dla nas wrogiem numer jeden, ide-
alnym celem do zniszczenia, a broń, 
którą wykorzystujemy, jest podstępna 
i bezwzględna. Musi boleć. Oceniamy, 
szydzimy, wytykamy i potępiamy. Po-
trafimy znaleźć sto powodów, by w bar-
dziej lub mniej jawny sposób skrytyko-
wać dokonania innej, okupione ciężkim 
wysiłkiem macierzyństwo, jej kobiecość 
czy burze hormonów. Idziemy w tym 
niekiedy tak daleko, że nawet jeśli facet 
ma kochankę, to za zdradę obwiniamy 
ją, a nie jego.

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

Katarzyna
Zdanowicz
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę 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

Paradoksalnie, im kobiety mają lepiej, tym 
w zasadzie mają gorzej. Zdanie to nie wynika 

z poprzedzonych latami badawczych obserwacji, 
ile z doświadczeń opartych na wielogodzinnych 

rozmowach o złożoności kobiecej strefy życia. 
Tym razem na drodze do ich pełnego szczęścia 

i rozwoju stoi nie wiek, niewykształcenie, nawet nie 
mężczyzna. Kulą u nogi staje się druga kobieta.

We’re able to find hundreds of reasons to 
criticize – more or less explicitly – their 
achievements, motherhood, for which they 
paid with great effort, their femininity or 
raging hormones. And we go so far in all 
this that even when a man has a lover, we 
blame her for the infidelity, not him.

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



Mało jest zjawisk, które są w stanie zjednoczyć tak wielu 
ludzi, jak dzieje się to w wypadku sportu. Także na platformie 
Wspieram.to widać jaką popularnością cieszą się inicjatywy 

mające na celu pomoc młodym sportowcom.  

TEKST: Kajetan Kusina  FOT.: Mat. prasowe
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CROWDFUNDING 
NA SPORTOWO



U
prawianie sportu na profesjo-
nalnym poziomie wiąże się 
często z naprawdę dużymi 
kosztami. Specjalistyczny 
sprzęt i wyjazdy na zawody 

potrafią obciążyć każdy portfel. Niestety, 
z tego powodu wielu młodych sporto-
wych adeptów trafia na nieprzekraczalną 
barierę. Pół biedy, jeśli znajdzie się spon-
sor chętny na przygarnięcie młodego 
pasjonata i pokrycie kosztów związanych 
z uprawianą przez niego dyscypliną. 
Jednak nie każdy ma takie szczęście 
i wielu musi szukać innych sposobów 
na sfinansowanie swojego rozwoju. 
Ponownie z pomocą przychodzą zbiórki 
społecznościowe. Na Wspieram.to moż-
na zaobserwować ciągły wzrost zaintere-

sowania pomocą ambitnym sportowcom, 
co tradycyjnie przejawia się w robiących 
wrażenie liczbach. Udane kampanie 
sportowe zgromadziły ponad 293 tysiące 
złotych, z czego sama największa ponad 
137 tysięcy. Była to kampania motocy-
klowego mistrza, Adriana Paska, druga 
po absolutnie rekordowej kampanii 
Wisły Kraków (823 129 zł) na partner-
skiej platformie dedykowanej projektom 
klubów sportowych. Zbiórki sportowe 
różnią się zasadniczo od większości 
akcji w innych kategoriach, bo w tym 
wypadku najczęściej wspieramy sukces 
konkretnej osoby, bez oczekiwań na 

własne korzyści. – Nie wspieramy takich 
projektów z chęci posiadania jej pro-
duktu finalnego – płyty, gry czy książki 
– a z chęci zostania swego rodzaju 
sponsorem lubianego sportowca czy dru-
żyny. Nagrody w tego typu projektach 
są również nieco inne i bardziej możemy 
liczyć na wideo-podziękowania, wspólny 
trening czy zaproszenie na mecz niż ga-
dżety – tłumaczy Dominika Zabrocka ze 
Wspieram.to. – Nie zmniejsza to jednak 
zaangażowania wspierających, przeciw-
nie – obserwujemy naprawdę wspaniałą 
aktywność fanów sportu zarówno w re-
alizację projektu, jak i udostępnianie go 

ZBIÓRKI SPORTOWE RÓŻNIĄ SIĘ ZASADNICZO OD 
WIĘKSZOŚCI AKCJI W INNYCH KATEGORIACH, BO 
W TYM WYPADKU NAJCZĘŚCIEJ WSPIERAMY SUKCES 
KONKRETNEJ OSOBY, BEZ OCZEKIWAŃ NA WŁASNE 
KORZYŚCI. – NIE WSPIERAMY TAKICH PROJEKTÓW 
Z CHĘCI POSIADANIA JEJ PRODUKTU FINALNEGO 
– PŁYTY, GRY CZY KSIĄŻKI – A Z CHĘCI ZOSTANIA 
SWEGO RODZAJU SPONSOREM LUBIANEGO 
SPORTOWCA CZY DRUŻYNY. 
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w mediach społecznościowych, by dotarł 
do jak największej liczby zainteresowa-
nych – dodaje.

Sportowcy organizujący zbiórki na 
swoje cele to zazwyczaj osoby, które 
mogą się pochwalić pewnym dorobkiem 
i sukcesami. Najczęściej mają swoje od-
dane grono fanów, co oczywiście bardzo 
pomaga w przeprowadzeniu zbiórki, cho-
ciażby dzięki możliwości szerszego roz-

głosu. Przykładem zbiórek, które miały 
największy wpływ na rozwój sportowej 
kariery są dwie kampanie „Z szablą” 
młodej mistrzyni szermierki Angeli-
ki Wątor. Dzięki uzbieranej kwocie 
udało się jej wziąć udział w I Igrzyskach 
Europejskich w Baku, gdzie wywalczyła 
dla Polski złoty medal. Warto chyba 
w tym wypadku wspomnieć, że zbierana 
kwota nie należała do astronomicznych. 

W przypadku drugiej akcji było to bazo-
wo „zaledwie” 3600 zł. Jak widać nawet 
tak niewielkie w założeniu projektu 
mogą przynieść niesamowity sukces. 
Podobny efekt przyniosła zakrojona na 
większą skalę akcja „Polska Kadra Na-
rodowa Kitesurfingu”, która zakończyła 
się na sumie 56 000 zł. Ekipa składająca 
się z uhonorowanych zawodników wciąż 
miała problemy z znalezieniem sponso-
rów do tego drogiego sportu. Pierwsze 
efekty ich zaangażowania można było 
zauważyć kilka dni temu, kiedy należący 
do drużyny Błażej Ożóg wspiął się na 
pierwsze miejsce w światowym rankingu 
w kategorii foil racing.

W chwili pisania tego tekstu na 
Wspieram.to aktywnych jest aż pięć 
akcji związanych ze sportem. Wśród 
nich znajduje się projekt dla miłośników 
zawodów Iron Man i akcja para-jeź-
dziecka mająca na celu zakup konia dla 
cierpiącej na porażenie mózgowe Magdy 
Cycak. Dominika Zabrocka relacjonuje, 
że cały czas napływają nowe zgłoszenia 
związane ze sportowymi projektami. 
– Sportowy crowdfunding przeżywa 
rozkwit, fani polskich zawodników 
wzięli sprawy w swoje ręce! – komentuje 
optymistycznie. 
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IN ENGLISH 

CROWDFUNDING  
IN A SPORTY WAY

Few phenomena can unify as many 
people as sport does. Also on 
the platform Wspieram.to (Eng.: 
Isupport.it) it can be seen how very 
popular initiatives undertaken to 
help young sportspeople are. 

Doing sport at a professional level is often 
connected to gargantuan costs. Specialist 
gear and trips for games can be devastating 
to many a wallet. Unfortunately, for this rea-
son many young sports students reach a dead 
end. It’s not half bad if there’s a sponsor who 
wants to take a young enthusiast under their 
wing and cover all the expenses connected to 
the discipline they chose. But not everyone is 
that lucky and many have to look for other 
ways to pay for their development. Again, 
what comes to their aid are social fund-
raising actions. On Wspieram.to, there can 
be observed a constant growth of interest 
in helping ambitious sportspeople, which 
traditionally manifests itself in impressive 
numbers. Altogether, successful sports 
campaigns have collected over PLN293000, 
and the most successful of them all – over 
PLN137000. It was the campaign of a mo-
torcycle champion, Adrian Pasek, the run-
ner-up to the unquestionable record-break-
ing campaign of Wisla Krakow (PLN823129) 

on a partner platform dedicated to projects 
organized by sports clubs. Collections for 
sport differ fundamentally from most of 
other fundraisings, because in their case 
we support the success of a specific person, 
without expecting anything in exchange. 
“We don’t support such projects because we 
want to obtain the final product – an album, 
a game or a book – but because we want 
to become a sponsor for the sportsman or 
the team we like. Prizes in such projects are 
also somewhat different, and we can count 
rather on a “thank-you” video, invitation 
for a common training or a match, but not 
so much on gadgets,” explains Dominika 
Zabrocka from Wspieram.to. “It doesn’t 
diminish the supporters’ commitment; in 
fact, it’s quite the opposite – we observe an 
astonishing activity of sports fans not only 
in the realization of projects per se, but 
also in sharing information about them in 
social media, so that they can reach as many 
people as possible,” she adds.

Sportspeople organizing collections for 
their goals are usually people who can boast 
some track record of achievements. Most of 
the times, they have their own committed 
group of fans, which obviously helps a lot 
in organizing the collection – one such 
advantage would be the possibility of gain-
ing more publicity. A perfect example of 
collections that had the greatest influence 
on the development of a sportsperson’s 
career are two campaigns “Z szablą” (Eng.: 

With a spade”) of a young fencing champi-
on, Angelika Wątor. Thanks to the money 
collected, she managed to participate in 
the First Baku European Games, where she 
won a gold medal for Poland. It is worth 
mentioning here that the collected sum 
wasn’t exactly astronomical. When it comes 
to the second collection, the sum amounted 
to “mere” PLN3600. As we can see, even 
such a small project can bring an astound-
ing result. Similar effect was achieved 
by the action “Polska Kadra Narodowa 
Kitesurfingu” (Eng.: “Polish National Kite 
Racing Team”), which had more public-
ity and ended with a sum of PLN56000. 
The team, whose members are honoured 
players, had problems with finding sponsors 
for this expensive sport. First results of their 
commitment could be seen several days 
ago, when one of the team members, Błażej 
Ożóg, came top of the global ranking in 
the foil racing category. 

As I am writing this text, on Wspi-
eram.to there are as many as five actions 
connected to sport. Among them, there 
is a project for lovers of Iron Man games 
and a para-equestrian action aiming to 
buy a horse for Magda Cycak, suffering 
from poliomyelitis. As Dominka Zabrocka 
reports, applications connected to sports 
projects keep coming. “Sports crowdfund-
ing is in full bloom, fans of Polish sports-
people took matters in their own hands,” 
she comments enthusiastically. 



trenerów, którzy żyją, pracują w zapo-
mnieniu. I mało kto o nich wie. Dopiero 
media ujawniają ich losy. Czasem człowiek 
naprawdę się nie orientuje. Kończymy ka-
riery, mieszkamy w tych swoich klatkach, 
miejscowościach i dopiero od dziennikarzy 
dowiadujemy się, że coś jest nie tak. Należy 
tym ludziom pomóc, choćby im doradzić 
– mówił mediom po spotkaniu wigilijnym 
Fundacji „Olimpijczyk” Andrzej Strejlau, 
jeden z najbardziej cenionych polskich 
trenerów piłkarskich, były trener repre-
zentacji kraju. W działalność fundacji 
zaangażowanych jest jednak o wiele więcej 
znanych nazwisk. Pośród osób związa-
nych z „Olimpijczykiem” znaleźć można 
Andrzeja Iwana, byłego piłkarza i trenera, 

C
hyba każdy kibic zastanawiał 
się nie raz, co się stało z jego 
starymi idolami, którzy 
zeszli już z boiska. Najwięk-
sze gwiazdy wciąż błyszczą 

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

Każdego dnia setki tysięcy sportowców 
profesjonalistów i amatorów wybiega na 
areny, boiska, hale, a nawet na podwórza 
i ulicy, by zmagać się ze swoimi słabościami. 
Tym jest właśnie sport – nieustanną walką 
z samym sobą. Ale niektórzy, choć nawet 
osiągają w swoich dyscyplinach świetne 

wyniki, nie radzą sobie pozasportowymi 
skłonnościami. Ilu sportowców popada 
w uzależnienia od narkotyków, hazardu, 
alkoholu, sterydów? Pewnie znacznie więcej 
niż mogłoby wydawać się przeciętnemu 
kibicowi. Jeszcze gorzej jest po zakończeniu 
kariery sportowej. Sportowcy, ze względów 
czysto fizycznych, kończą kariery wcześnie, 
w kwiecie wieku. Nie każdy z nich ma moż-
liwość realizowania się jako trener, działacz, 
menedżer czy ekspert sportowy. Niektórzy 
po zawieszeniu butów na kołku nie potrafią 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wszyst-
kim im pomaga Fundacja „Olimpijczyk”.

– W pewnym momencie sport się 
kończy, schodzimy z areny. I co dalej? Jest 
wiele zawodniczek, zawodników, ale też 
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Fundacja Pomocy 
Sportowcom  
„Olimpijczyk”
knowmore@fundacjaolimpijczyk.pl
www.fundacjaolimpijczyk.pl 
Fundacja poszukuje sponsorów, 
numer konta dla darczyńców: 
93102010420000850203414034

Kiedy zachwycamy 
się sukcesami naszych 
sportowców i doglądamy 
treningów młodzieży, która 
za chwilę ich zastąpi, nie 
zapominajmy o tych, którzy 
już ze sportowych aren zeszli.  

ZDJĘCIA: Mat. prasowe

KIEDY SPORTOWIEC 
W POTRZEBIE



który w swojej autobiografii „Spalony” 
opowiedział ze szczegółami o swojej walce 
z alkoholizmem, uzależnieniem od hazardu 
i próbach samobójczych. W prace Fundacji 
zaangażowany jest także Dariusz Górski, 
syn legendarnego trenera Kazimierza Gór-
skiego. Jednym z ambasadorów, którego 
historia może stać się inspiracją dla atletów, 
którzy z powodu ciężkiej kontuzji musieli 
zakończyć przygodę z zawodowym sportem 
jest Rafał Wilk – były żużlowiec, który 
w wyniku wypadku stracił władzę w no-
gach. Wilk nie poddał się jednak i sześć lat 
później zdobył dwa złote medale w handbi-
ke podczas igrzysk paraolimpijskich.

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

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

CHYBA KAŻDY KIBIC 
ZASTANAWIAŁ SIĘ NIE 
RAZ, CO SIĘ STAŁO 
Z JEGO STARYMI 
IDOLAMI, KTÓRZY ZESZLI 
JUŻ Z BOISKA. 
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problemami. Bardzo często żyją w zapo-
mnieniu, wyciągani z cienia jedynie przy 
okazji okolicznościowych reportaży w me-
diach. Skoro oni poświęcili swoje życia dla 
sportowych idei, które podnosiły niejed-
nokrotnie na duchu całe społeczeństwa, 
skoro dostarczali nam emocji i powodów 
do dumy, czemu mielibyśmy nie pomóc 
im po latach w potrzebie? 

IN ENGLISH 

FOR ATHLETES IN NEED

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

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

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

“At some point, our sports life ends and 
we leave the arena. What next? There are 
many competitors and coaches who live 
and work in oblivion. Few people know 
about them. Their stories are presented 
in the media only. Sometimes we really 
don’t realize that. We end our careers, 
live in those cages of ours, in different 
towns and cities, and it is no one else but 
journalists who tell us that something is 
wrong. We should help those people, at 
least advise them,” said Andrzej Strejlau 
after a Christmas Eve meeting at the 

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

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

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

Olimpijczyk
fundacja 

ZDJĘCIA: Mat. prasowe



Zdjęcia / Photos:  Anna Nowocińska 
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S
UPEU to mikro-manufaktura 
stworzona z potrzeby ciepła. 
Zwróciliśmy się do podstawo-
wych potrzeb człowieka i odna-
leźliśmy na tej północnej ziemi 

pierwiastek, który przez wieki utrzy-
mywał przy życiu naszych słowiańskich 
przodków - wełnę. W najczystszej i natu-
ralnej formie chcemy przekazać ją Wam, 
aby ogrzała zimą, a wiosną towarzyszyła 
przy pierwszej porannej kawie.

Wszystkie produkty, które wychodzą 
pod szyldem SUPEU są ręcznie wyko-
nywane na zamówienie. Lubujemy sie 
w prostocie i naturze. Chcemy ją doce-
niać i adorować w najczystszej postaci. 
Stonowana gama kolorystyczna jest 
znakiem rozpoznawalnym marki, prze-
kazem krystalicznym wartości jakie od 
lat oferuje nam wełna.

Manufaktura powstała pod koniec 
roku 2015 w północnej części Polski 
i tutaj stawia pierwsze kroki. Dzięki 
pomocy kaszubskich gospodyń udało 
nam się wypracować sploty oddające 
w pełni piękno naturalnego materiału.

Koce i szale produkowane przez 
SUPEU są produktami wysokiej jakości, 
luksusowymi a jednak zupełnie codzien-
nymi. Bo wierzymy, że jakość naszego 
życia zaczyna się od najmniejszych 
rzeczy i codziennych decyzji. Stawiamy 
w 100% na naturę i ludzką pracę i wiedzę 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 
a wełniane skarby to nie tylko mecha-
niczne sploty, to czas i serce człowieka, 
który je stworzył. Każdy opieczętowany 
indywidualnym dotykiem twórcy. 

Pierwsza sesja zdjęciowa marki SUPEU 
to ukłon w stronę natury. Biel i czerń 
jako dwa żywioły, początek i koniec 
od zawsze walczące ze sobą ale również 
nieistniejące jeden bez drugiego. To 
pochwała prostoty. Adoracja natury.  
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IN ENGLISH 

SUPEU is a micro-manufacture created 
out of the need of warmth. We addressed 
human basic needs and – in this northern 
land – found an element which kept our 
Slavic ancestors alive for hundreds of years – 
wool. We want to give it to you in its purest 
and most natural form, so that it could 
keep you warm in winter, and accompany 
you by the morning coffee in the spring.

All products which are produced under 
the name of SUPEU are hand-made and 
custom-made. We love simplicity and na-
ture. We want to appreciate and adore it 
in its purest form. Soft gamut of colours 
is the identification mark of the brand, 
a crystal transmission of values that the 
wool has offered us for years. 

The manufacture was established at the 
end of 2015 in the north of Poland, and it 
is there that it makes its first steps. With 
the help of Kashubian housewives, we 
managed to work out weaves that fully 
reflect the beauty of the original material. 
Blankets and scarves produced by SUPEU 
are high quality, luxurious products, but 
at the same time so very common. It is 
because we believe that the quality of 
our life starts from the smallest of things 
and everyday decisions. We are 100% 
about nature, as well as people’s work and 
knowledge passed down from generation 
to generation; for us, woolen treasures are 
not only mechanical weaves – they consist 
of time and heart of people who created 
them, each and every one of them marked 
by the individual touch of its creator.

The first photo session of the SUPEU 
brand is a bow towards nature. Black and 
white as two elements, the beginning and 
the end, perennial archenemies, but not 
able to exist without each other. It’s a praise 
of simplicity. Adoration of nature.   
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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





www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl


