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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

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

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 
recommending one picture worth 
seeing every month.

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

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. 

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

In English 
A photographer and artist 
fascinated with people, faces, 
poses and life – always with 
man in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School and for several years has 
been devoted to photography.

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

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, tomato soup 
and convertibles.

Marudzi, poprawia, kłóci 
się. Sam już nie wie, czy woli 
pisać o muzyce, turystyce, 
czy jedzeniu, więc pisze 
o czym akurat trzeba. Połowa 
duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

In English 
He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book.

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

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

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

In English 
A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of us 
know him as a sailor and an Olym-
pic Champion, but he has several 
more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI
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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.

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.

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

In English 
She talks, writes and edits. She 
is interested in high, middle-
brow and low culture because 
she is a true (post)humanist. 
She claims there is nothing bet-
ter than a good book except for 
MC Hammer’s video clips.

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych ak-
torów polskiego teatru w XXI w. 

In English 
Says that he is “exclusively a the-
atre actor”, for many years now 
working with the National The-
atre in Warsaw. He is at the very 
top of the critics’ ranks of 21st 
century Polish theatre actors. 

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

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

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

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

Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble 
w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book "Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść".

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

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

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

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marzenia 
i kieruje się dewizą‚ liczy się 
jakość, a nie ilość’. 

In English 
She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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Masajowie to grupa etniczna zamieszkująca 
północną Tanzanię. Kilka miesięcy temu 

miałam przyjemność odwiedzić to miejsce, 
poznać i fotografować tamtejszych ludzi.

tekst i zdjęcia: Suzanne Mateboer
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Wioska
Wioska jest usytuowana w północnej dzikiej część Tanzanii. 
Jest kompletnie uzależniona od natury, a jednocześnie z nią 
współgra. Żywopłot chroni wioskę przed dzikimi zwierzętami 
– to piękna, naturalna ochrona. Masajowie żyją w harmonii 
z naturą, budują domy z gliny, piją wodę z jeziora i żyją jak jedna 
wielka rodzina. Mężczyźni mają przyzwolenie by posiadać kilka 
żon – jeden z najpopularniejszych mężczyzn w wiosce ma 45 żon 
i ponad 150 dzieci. Większość dzieci, z którymi rozmawiałam, 
powiedziała mi, że są rodzeństwem, wyjaśniając: „Ta sama 
matka, inny ojciec”. Poruszając się po wiosce poznawałam 
wojowników, popijałam herbatę z kobietami i czułam, że 
nareszcie dotarłam do raju dla fotografów. 

Przed zachodem słońca zdałam sobie sprawę, że zgubiłam 
osłonę obiektywu, kompletnie straciłam nadzieję, że ją odnajdę, 
nie wspominając o kupnie nowej w tak odległym miejscu. 
Razem z dziećmi z wioski wróciliśmy do pustynnych terenów, 
gdzie wcześniej spacerowaliśmy cały dzień. Poprosiły mnie 
bym pokazała spód moich butów, który bardzo uważnie 
przestudiowały. Nagle wszystkie dzieci zaczęły biegać po okolicy 
i pokazywać coś na ziemi. Po 5 minutach odnalazły ślady moich 
butów i oczywiście osłonę obiektywu.

Wojownicy
Spędzając czas w wiosce nauczyłam się wiele na temat tamtejszej 
kultury i tradycji Masajów. Niektóre z tradycji mogą się wydawać 
okrutne dla nas, ludzi zachodu, ale ja pozostawałam otwarta 
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na nieznane i starałam się w żaden sposób nie oceniać. Jedna 
z najważniejszych tradycji dotyczy męskości. 

W przeszłości mężczyzna musiał udowodnić swoją męskość 
przez zabicie lwa, jednak gdy rząd zabronił tego obrzędu 
Masajowie musieli zmienić swoją tradycję. W dzisiejszych 
czasach zamiast zabicia lwa młodzi chłopcy są wysyłani do 
lasu o zachodzie słońca. Gdy zrobi się kompletnie ciemno, 

W PRZESZŁOŚCI MĘŻCZYZNA MUSIAŁ UDOWODNIĆ 
SWOJĄ MĘSKOŚĆ PRZEZ ZABICIE LWA, JEDNAK GDY 
RZĄD ZABRONIŁ TEGO OBRZĘDU MASAJOWIE MUSIELI 
ZMIENIĆ SWOJĄ TRADYCJĘ.

mężczyźni z wioski zaczynają go straszyć 
nosząc maski na twarzy, zmuszają 
chłopca by wspinał się na drzewa, biją 
go rózgami, wrzucają do wody i straszą 
ogniem. Chłopiec nie ma prawa pokazać 
żadnej oznaki strachu. Jeśli zawiedzie 
będzie musiał czekać 7 lat na kolejną 
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szansę udowodnienia męskości. Jeśli 
jednak wytrzyma do świtu, będzie 
przeniesiony z powrotem do wioski, gdzie 
w tradycyjnej chacie zostanie obrzezany. 
Cały proces trwa około 20 minut i jest 
bardzo bolesny. W jego trakcie mężczyźni 
z wioski otaczają młodzieńca i bardzo 
uważnie obserwują jego twarz, szukając 
oznak bólu lub strachu, podczas gdy 
kobiety nasłuchują jakichkolwiek 
odgłosów, jak płacz czy jęczenie. Jeśli 
w tym momencie chłopiec nie wytrzyma 
i okaże jakiś znak słabości, cały wysiłek 
pójdzie na marne i znów będzie musiał 
czekać 7 lat, w czasie których nie będzie 
uznawany za mężczyznę. Jeśli jednak 
sprawdzian powiedzie się, zostanie on 
pomalowany na czarno i nie będzie mógł 
się umyć przez 3 miesiące. Zostanie też 
strażnikiem wioski. Dopiero po tym 
czasie zostanie uznany za mężczyznę 
i obdarzony szacunkiem. Kilku mężczyzn 
z wioski opowiedziało mi w szczegółach 
o ich osobistym doświadczeniu tej tradycji 
i wszyscy zgadzali się jednogłośnie, że 
teraz nie boją się niczego. 

In English 

MAASAI WARRIORS
The Maasai are an ethnic group inhib-
iting northern Tanzania. A few months 
ago, I had a pleasure to visit this place, 
meet and photograph these people.
 
The village
The village is located in the northern, wild 
part of Tanzania. It’s completely depend-
ent on nature and, at the same time, exists 
in harmony with it. The village is protect-
ed against wild animals by a hedgerow, 
which is a beautiful and natural kind of 
protection. The Maasai live in harmony 
with nature – they build clay houses, 
drink water from the lake, and live like 
one big family. Men are allowed to have 
several wives – one of the most popular 
men in the village has 45 wives and over 
150 children. Most children I talked with 
told me that they’re siblings and they ex-
plained: “One mother, different fathers.” 
In the village, I met warriors, had tea with 
women, and felt that I reached a pho-
tography paradise.

Once, before sunset, I realised that 
I had lost the lens cover. I was devastat-
ed – I had no hope of finding it, not to 

mention buying a new one in such a faraway place. Together 
with some children from the village, I came back to the desert 
areas where we had spent the whole day. They asked me to show 
them my soles, and when I did, they examined them carefully. 
Suddenly, all the children began to run around, pointing to 
the ground. They found my footprints after 5 minutes. And, of 
course, they found my lens cover.

Warriors
Spending time in the village, I learned a lot about the culture 
and traditions of the Maasai. Some traditions may seem cruel 
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O FOTOGRAFIE:
Na co dzień Suzanne mieszka w Amsterdamie w Holandii 
i zajmuje się głównie reportażem dokumentalnym, fotografią 
portretową i komercyjną. Kocha podróżować i odwiedzać 
nieodkryte miejsca, gdzie odnajduje swój fotograficzny raj.

Suzanne jest reprezentowana przez platformę fotograficzną 
www.bookingaphotographer.com

to us, people from the West, but I was 
open-minded and tried not to judge. One 
of the most important traditions is related 
to masculinity.

In the past, a man had to prove his 
masculinity by killing a lion, but since 
the government banned that ceremony, 
the Maasai had to change their tradition. 
Nowadays, instead of killing a lion, young 
boys are sent to the forest at sunset. When 
it gets dark, men from the village, wearing 
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masks, begin to haunt the forest. They 
make boys climb trees, beat them with 
rods, throw into water and threaten them 
with fire. The boys can't show any signs of 
fear. If they fail, they have to wait 7 years 
to get another chance for proving their 
masculinity. But if they manage to endure 
it, they are taken to the village to be cir-
cumcised in a traditional hut. The process 
lasts about 20 minutes and is very painful. 
The boy is surrounded by men from 
the village, who are watching his face 
carefully, looking for signs of pain or fear, 
whereas women are listening out for any 
sounds, such as crying or moaning. If the 
boy doesn't endure it and he expresses any 
sign of weakness, all is lost and he has to 
wait 7 years again, during which he won't 
be considered a man. But if he succeeds, 
he is painted black and he can't wash 
himself for 3 months. He also becomes 
a guardian of the village. Only after that 
time, he will be considered a man and 
respected. A few men from the village told 
me in detail about their own experiences 
and all of them agreed that they aren’t 
afraid of anything now. 
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KRÓTKA WIZYTA 
W MIEŚCIE 

KOZŁÓW
Jeśli spytasz przeciętnego Polaka o największe miasta 

w Chinach, odpowie: Szanghaj, Pekin. Tyle. Ktoś dorzuci 
pewnie jeszcze Hongkong, co jest prawdą i jednocześnie nią 

nie jest, ale mimo wszystko – tak wielki kraj, tak bardzo 
ludny, a mają w nim tylko trzy miasta?

tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski
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J ak się pewnie domyślacie – bzdura. Warszawa, ze swoimi 
zaczerpniętymi z Wikipedii 1 748 916 mieszkańcami, nie 
zmieściłaby się nawet w pierwszej trzydziestce najlud-

niejszych miast w Chinach. Moglibyśmy jej szukać w połowie 
czwartej dziesiątki, gdzieś między Yantai a Shaoxing. Na 
samej górze tabeli plasują się rzecz jasna wspomniane Szang-
haj i Pekin. Co jest dalej? Jaka nieznana w Polsce metropolia 
mieści się na podium?

Nazwa Kanton z czymś się kojarzy – większość sądzi, że „kan-
ton” to po prostu nazwa prowincji, coś jak polskie województwo. 
Guangzhou – nie kojarzy się absolutnie z niczym. Tymczasem 
miasto Guangzhou, z angielska zwane Kantonem, ośrodek 
administracyjny prowincji Guangdong, jest trzecim co do wiel-
kości miastem Chin. Cenzus z 2010 roku podaje, że w mieście 
mieszkało wtedy dokładnie 10 641 408 mieszkańców, czyli sześć 
Warszaw i piętnaście Łodzi (Łódź jest jednym z miast partner-
skich Kantonu). Dane z 2014 roku każą dopisać miastu kolejne 4 
miliony. W całym zespole miejskim zamieszkuje ponoć około 18 
milionów ludzi. W całej Polsce – 38 milionów. Cały zespół miej-
ski Kantonu ma zatem tyle mieszkańców, co prawie pół Polski.

Jeśli będziecie poszukiwać Kantonu na mapie, szukajcie go na 
południowym wybrzeżu Chin, u ujścia Rzeki Perłowej do Morza 

Południowochińskiego. Niedaleko stąd 
do Hongkongu (można popłynąć bezpo-
średnio promem) i do Makau. Do Tajpej, 
stolicy Tajwanu, niecałe 900 kilometrów. 

W Kantonie wszystko jest wielkie. 
W samym sercu miasta, po obu stronach 
Rzeki Perłowej, rozpostarły się wieżowce. 
Po jednej stronie mieniąca się kolorami 
Canton Tower. Ma 600 metrów i jest 
trzecim co do wysokości budynkiem 
świata oraz drugą co do wysokości wieżą. 
Po drugiej stronie rzeki wieżowce sterczą 
jeden obok drugiego. Najwyższy z nich 
jest Guangzhou International Finance 
Center, który drapie chmury na wyso-
kości 440 metrów. Niedaleko jest CITIC 
Plaza ze swoimi 391 metrami. Pałac 
Kultury i Nauki ze swoimi 188 metrami 
byłby w tej wyliczance między trzema 
budynkami Victory Garden, z których 
każdy mierzy po 192 metry, a Metro Plaza, 
mającym 182 metry, czyli dopiero na 9. 
miejscu. Gdzieś pomiędzy imponującymi 
wieżowcami, których wierzchołki przy 
parnej i monsunowej pogodzie nikną 
gdzieś w chmurach, rozpinają się po obu 
stronach rzeki apartamentowce i zwykłe 
bloki mieszkaniowe z podświetlanymi 
dachami stylizowanymi na klasyczną 
chińską architekturę, które i tak są wyż-
sze, niż większość rodzimych biurowców 
ze szkła i stali, z których jesteśmy dumni. 
Nic dziwnego. Kanton to stare miasto, 
a położenie u ujścia rzeki zawsze dawało 
mu świetną pozycję w handlu. Do dziś 
obszar delty rzeki wiedzie w Chinach 
prym pod względem rozwoju ekonomicz-
nego. Jeśli chcesz się wzbogacić, Kanton 
będzie dobrym miejscem. Jeśli będziesz 
miał pecha stać się biednym, Kanton 
będzie dla ciebie tak samo złym miejscem 
jak każda inna betonowa dżungla.

Oczywiste jest, że miasto, w którym 
mieszka pół Polski, ma wszystko, i zoo, 
i areny sportów wszelakich, i teatry, 
i kina, i galerie handlowe, i dzielnice 
biznesowe, i dzielnice biedy. Dlatego 
nie jest to zdecydowanie destynacja na 
short break. Jeśli jednak zdarzy wam się 
dostać do Kantonu, będziecie zaskocze-
ni, jak sprawnie funkcjonuje to miasto. 
W metrze jest tłoczno, ale nie tak, jak na 
filmach. W parkach ludzie biegają i ćwi-
czą, w świątyniach modlą się, w galeriach 
handlowych robią zakupy. Korki są nie 
większe, niż te, które znamy z Europy. 

Wszystko się tutaj miesza. Beijing Road, 
długi deptak pełen restauracji i butików 
światowych marek, kipi od ludzi, hałasu 
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i przepychu, ale wystarczy skręcić w jedną z bocznych uliczek, 
żeby znaleźć się w ciasnym zaułku, gdzie biedni, wychudzeni 
Chińczycy pracują w pocie czoła za pieniądze tak małe, że nie je-
steśmy sobie w stanie tego wyobrazić, rwąc kartony, naprawiając 
zegarki, szyjąc buty. A jeśli skręcimy w inną uliczkę, nieoczeki-
wanie znajdziemy się w złoto-szkarłatnej buddyjskiej świątyni, 
gdzie z każdego rogu patrzy na nas złoty posąg, ludzie przecha-
dzają się powoli powtarzając mantry i odprawiając tajemnicze 
ceremoniały, a w powietrzu unosi się zapach dymu, choć znad 
starej świątyni spogląda na nas wywieszony na budynku obok 
baner reklamujący amerykańską sieć fast food.

Jeśli chcecie spróbować objąć Kanton albo jakąś jego widzial-
ną cząstkę wzrokiem z góry, możecie wjechać na sam szczyt 

WSZYSTKO SIĘ TUTAJ MIESZA. BEIJING ROAD, DŁUGI 
DEPTAK PEŁEN RESTAURACJI I BUTIKÓW ŚWIATOWYCH 
MAREK, KIPI OD LUDZI, HAŁASU I PRZEPYCHU.

Canton Tower, co jest drogie. Taniej, 
lepiej dla ciała i ducha jest udać się do 
olbrzymiego parku Yue Xiu, gdzie można 
zobaczyć choćby pomnik pięciu kozłów, 
będących symbolem miasta, pozostało-
ści średniowiecznych murów miasta czy 
stadion Yuexiushan służący jako arena 
rozgrywek piłkarskich oraz wydarzeń 
kulturalnych. Nad stadionem góruje jed-
nak wieża Zhenhai. Pięciokondygnacyjny 
budynek jest jakby wyjęty z wyobrażeń 
o chińskiej architekturze. Choć przy 
wieżowcach ta była pagoda jest niczym – 
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ma zaledwie dwadzieścia kilka metrów 
wysokości – to fakt, że jest ulokowana na 
wzgórzu sprawia, że jest fantastycznym 
punktem widokowym. Można zatem 
spocząć na ławce na galerii na ostatnim, 
piątym piętrze, i napawać się widokiem 
miasta położonego między wzgórzami. 

Zupełnie inną atrakcją jest kompleks 
budynków Akademii Klanu Chen. To 
w zasadzie gotowa scenografia do azjatyc-
kiego filmu karate. To tutaj, począwszy od 
1894 roku, młodzi członkowie klanu przy-
gotowywali się do służby krajowi w cza-
sach dynastii Quing. Na kompleks składa 
się 19 niewielkich, ale niezwykle strojnych 
budynków, kilkanaście holi i podwórzy. 
Jego historia jest niezwykła. Zaczyna się 
od człowieka nazwiskiem Chen, który 
zdobywszy trzecie miejsce na najwyż-
szym cesarskim egzaminie otrzymał 
tytuł urzędniczy, co sprawiło, że dynastia 
Chan stała się znana. Rodzin o nazwisku 
Chan było jednak więcej – ktoś podjął się 
przekonania ich wszystkich, by wspól-
nymi siłami wzniosły świątynię, która 
będzie jednocześnie bazą edukacyjną dla 
młodych członków dynastii. Pieniądze na 
budowę kompleksu podarowały familie 
Chen z 72 okręgów całej kantońskiej 

prowincji, a nawet ich członkowie, którzy 
od lat żyli za granicami kraju. 

Akademia, obecnie będąca siedzibą 
Kantońskiego Muzeum Sztuki Ludowej 
i Rzemiosła, jest chyba najlepszym przy-
kładem klasycznej miejscowej architektu-
ry. Żeby się do niej dostać trzeba najpierw 
pokonać mur, a następnie przejść przez 
wielkie, 2,5-metrowe wrota, ozdobione 
wizerunkami bogów. W poszczególnych 
pomieszczeniach, korytarzach i alejkach 
można podziwiać rzeźby i niebywałe, baj-
kowe wręcz zdobienia. Można tutaj także 
na własne oczy zobaczyć miejscowych 
artystów w akcji.

W Kantonie trzeba jednak także 
koniecznie zobaczyć, jak wygląda życie 
w mieście obecnie. Gdzie go szukać? 
W ciasnych przeplatających się uliczkach 
pełnych hostelików, restauracyjek, knaj-
pek i ulicznych sprzedawców oferujących 
właściwie każdy rodzaj jedzenia – od 
niespotykanych u nas owoców morza do 
amerykańskich steków i burgerów. Mi-
łośnicy przygód kulinarnych będą tutaj 
w siódmym niebie, choć bez znajomości 
miejscowego języka trudno będzie im 
się dogadać. W poszukiwaniu tego typu 
wrażeń warto zajrzeć na wyspę Xiaogu-

wei, będącą siedzibą większości ośrodków 
akademickich w mieście. Kiedy pod 
wieczór będziecie wędrować szeroki-
mi placami wyspy, między okazałymi 
budynkami akademii i uniwersytetów, 
wyspa będzie się wydawać opustoszała 
i zupełnie nie będzie przypominać pol-
skich osiedli uniwersyteckich. Niemniej 
jednak kiedy traficie na kwartał wąskich 
uliczek ukryty za okazałym budynkiem 
galerii handlowej BeiTing Plaza, czeka 



was dokładnie to, co sobie wyobrażaliście. 
Rozświetlone girlandami światełek, pełne 
gwaru egzotycznego języka i doznań sma-
kowych uliczki oferują wszystko, co tylko 
sobie zażyczycie – od ekskluzywnych re-
stauracji po proste stanowiska z grillowa-
nymi ośmiornicami. Wszystko dostępne 
jest za niewielkie pieniądze, a dodajmy, że 
Chińczycy są wbrew pozorom niezwykle 
gościnnym narodem. 

In English 

SHORT VISIT IN THE CITY 
OF GOATS
If you ask an average Pole about the big-
gest cities in China, they’ll say Shanghai 
and Beijing. That’s it. Someone might 
add Hong Kong, which is partly true, 
but come on – it’s such a big, densely 
populated country, and yet they have 
only three cities?

As you can probably guess – it’s nonsense. 
Warsaw, with its 1 748 916 citizens straight 
from Wikipedia wouldn’t even be ranked 
among the first thirty most densely pop-
ulated cities in China. We could probably 
look for it in the middle of the fourth ten, 
somewhere between Yantai and Shaoxing. 
At the very top of the list are, of course, 
aforementioned Shanghai and Beijing. And 
what comes later? What metropolis – un-
known in Poland – stands on the podium?

The name “Canton” rings a bell – the 
majority thinks that “canton” is just an-
other term for “province,” something like 
Polish voivodeship. The name “Guangzhou” 
doesn’t ring a bell at all. Meanwhile, the 
city of Guangzhou, known in English as 

Canton, the administrative centre of the Guangdong province, is the 
third biggest city in China. Census from 2010 states that there were 
exactly 10 641 408 residents in the city, in other words six Warsaws 
and fifteen cities of Łódź (Łódź is one of Canton’s sister cities). Data 
from 2014 add another 4 million people. The whole conurbation is 
said to have as many as 18 million residents. The total population of 
Poland amounts to 38 million. To sum up, the conurbation of Can-
ton is inhabited by more than half of the total population of Poland.

If you want to look for Canton on a map, look at the southern 
coast of China, at the mouth of the Pear River by the South China 
Sea. It is located in the vicinity of Hong Kong (you can get there 
by ferry) and Macau. Distance to Taipei, the capital of Taiwan, 
amounts to less than 900 kilometres.

In Canton everything is enormous. In the very heart of the city, 
skyscrapers stretch along both sides of the Pearl River. On one side, 
we can see the Canton Tower, sparkling with uncountable colours. It 
is 600 metres in height and is third tallest building in the world and 
second tallest tower. On the other side of the river, skyscrapers hover 
one over another. The tallest one is Guangzhou International Fi-
nance Center that scrapes the sky at the height of 440 metres. Close 
nearby, we can see CITIC Plaza with its 391 metres in height. The 
Palace of Culture and Science with its 188 metres would be ranked 
somewhere between three buildings of the Victory Garden that 
are 192 metres in height each, and Metro Plaza that is 182 metres in 
height and is ninth on the list. Somewhere among impressive sky-
scrapers, the tips of which vanish in the clouds in muggy and mon-
soon weather, stretching along both sides of the river are apartment 
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buildings and ordinary blocks of flats with 
backlit roofs stylized on classical Chinese 
architecture; they are still taller than most 
of Polish office buildings from glass and 
steel of which we are so proud. No wonder. 
Canton is an old city, and its location at 
the mouth of a river has always ensured its 
great position in commerce. Even today, the 
area of the delta is in the lead when it comes 
to economic development. If you want to 
get rich, Canton will be a perfect place for 
you. If you’re unfortunate enough to have 
become poor, Canton will be as bad a place 
for you as any other concrete jungle.

It’s obvious that a city inhabited by more 
than half of the total population of Poland 
has absolutely everything – zoos, stadiums 
of all possible sports, theatres, cinemas, 
shopping centres, business districts and 
shanty towns. That’s why it’s definitely not 
a destination for a short break. But if you 
happen to get to Canton anyway, you’ll be 
surprised at how efficiently the city func-
tions. It is crowded in the tube, but not as 
much as they present it in films. People run 
and exercise in parks, pray in temples, shop 
in shopping centres. Traffic jams are similar 
to those that we can experience in Europe.

Everything gets jumbled there. The 
Beijing Road, a long promenade full of 
restaurants and boutiques of global brands, 
is teeming with people, noise and splenour, 
but it’s enough to turn into one of the side 
lanes to find yourself in a cramped alley 
where poor, emaciated Chinese people 
keep their noses to the grindstone – tearing 
cardboard boxes, fixing watches or sewing 
shoes – for salaries so low that it’s beyond 
our imagination. And if we turn into an-

other lane, suddenly we’ll find ourselves in 
a gold and crimson Buddhist temple where 
we are observed by golden statues standing 
in each corner, where people stroll around 
the place repeating mantras and performing 
mysterious rites, and the smell of smoke 
wafts in the air, even though on a nearby 
building we can see a banner advertising an 
American fast-food chain.

If you want to try to command a view 
of whole Canton or one of its visible parts 
from above, you can go up to the very top 
of the Canton Tower, which is expensive. 
A cheaper way – and better for your body 
and soul – would be visiting the huge 
Yuexiu Park where you can see a statue of 
five goats that are the city’s symbol, as well 
as the remains of medieval city walls or 
the Yuexiushan Stadium that is used for 
football championships and cultural events. 
Over the stadium, however, towers the 
Zhenhai Tower. The five-storied building 
seems to have been taken straight from 
ideas about Chinese architecture. Even 
though the pagoda seems like nothing in 
comparison to skyscrapers – it’s less than 
twenty-odd metres in height – the fact that 
it’s located on a hill makes it a fantastic ob-
servation point. You can sit comfortably on 
a bench in the gallery on the last, fifth floor, 
and feast your eyes on the city nestled 
between mountains.

Quite a different attraction is the build-
ing complex of the Chen Clan Ancestral 
Hall. It’s a ready stage design for any Asian 
film featuring karate. It was there that 
since 1894 young members of the clan were 
getting ready to serve their country in the 
times of the Qing dynasty. The complex 

is comprised of nineteen small but very 
ornate buildings, several halls and yards. 
Its history is most extraordinary. It begins 
from a man called Chen, who – having 
scored third best result during the highest 
imperial exam – received a clerk’s title, 
which made the Chan dynasty well-known. 
But there were more families called Chan 

– someone undertook to convince all of 
them to make a concerted effort to build 
a temple that would be an educational base 
for young members of the dynasty. Money 
for the construction was donated not only 
by Chan families from 72 districts of the 
entire Canton province, but also by those 
members who had lived beyond the coun-
try’s borders for many years.

The academy, currently being the seat of 
the Guangzhou Museum of Art, may be 
the best example of classical local archi-
tecture. To get there, you need to go along 
a wall and then through gigantic 2,5-metre 
gates, decorated with images of gods. In 
respective rooms, halls and alleys, you can 
admire sculptures and incredible, almost 
dreamy ornaments. It is also there that you 
can observe local artists in action.

In Canton, you need to see how the life 
looks like in modern times as well. And 
where to find it? In cramped criss-crossing 
lanes lined with small hostels, restaurants, 
pubs and street vendors offering virtually 
every type of food – from exotic seafood 
to American steaks and burgers. Fans of 
culinary adventures will be on cloud nine 
there, although without the command of 
local language it may be hard for them to 
get their message across. If you look for 
this kind of experience, it would be worth-
while to visit the island called Xiaoguwei, 
which is a seat for the majority of univer-
sity centres in the city. In the evening, as 
you wander across spacious squares and 
between magnificent buildings of numer-
ous academies and universities, the island 
may seem deserted and completely different 
from Polish college towns. But when you 
reach the district of narrow lanes hidden 
behind a magnificent building of a shop-
ping centre called BeiTing Plaza, you’ll see 
everything you’ve imagined. Streets – lit 
with garlands of lights, laud with hum in 
an exotic language, and full of gustatory 
sensations – offer everything you could 
possibly wish for, from exclusive restau-
rants to simple stalls with grilled octopuses. 
Everything is relatively cheap, and let’s add 
that contrary to appearances, Chinese peo-
ple are an exceptionally hospitable nation. 
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CZAROWNICA. 
BAJKA LUDOWA Z NOWEJ ANGLII 

REŻ. ROBERT EGGERS



WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan piłki 
nożnej. Laureat Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając jeden obraz wart obejrzenia. 
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reviews 35

Kłopot z horrorem polega na upowszechnionym mnie-
maniu, że to gatunek nijako skazany na pośledniość, 
podobnie jak kino pornograficzne, albowiem jest ściśle 

podporządkowany funkcji: jak pornos ma podniecać, tak horror 
ma straszyć. Pornos niepodniecający staje się awangardowym 
filmem erotycznym, horror, który nie straszy to już w ogóle spra-
wa trudna do sklasyfikowania, mogła by to być stylowa opowieść 
gotycka albo mroczny dramat psychologiczny. Reżyserzy w tych 
gatunkach w subtelności zwykle się nie wdają, widownia ma 
dostać silne emocje na tacy, ludziom ma z odpowiednio różnych 
powodów skoczyć ciśnienie i kropka. Owa przynależność do 
klasy B jest fatum niemal nieprzezwyciężalnym, krytycy horro-
ry traktują jak guilty pleasures i jak mantrę wyliczają tych kilka 
historycznych wyjątków, potwierdzających regułę drugorzęd-
ności: „Nosferatu” Murnaua, „Lśnienie” Kubricka, co bardziej 
pobłażliwi dorzucają do tego zestawu jeszcze jakiś niezależny 
klasyk, najczęściej „Noc żywych trupów” Romero. I w zasadzie 
ja się z taką trójcą zgadzam, przy czym zakochany od pierwsze-
go wejrzenia w „Czarownicy” uznać muszę, że fantastyczny  de-
biut Eggersa plasuje się niebezpiecznie blisko tego podium. Fala 
nowego amerykańskiego horroru niezależnego jest zjawiskiem 
ciekawym choćby ze względu na nostalgiczne odtwarzanie aury 
lat osiemdziesiątych – twórcy wkraczający na wiek średni chcą 
robić takie filmy, na jakich się bali w dzieciństwie. Film Eggersa 
zupełnie od tego trendu odbiega – jest wysmakowanym filmem 
historycznym, w XVII-wiecznym kostiumie opowiadającym 
o lękach pierwszych osadników wschodniego wybrzeża. Jest 
nadto wybitnym filmem stricte religijnym, co zresztą w żadnej 
sprzeczności gatunkowej nie stoi –  religia to horror. Dla bry-
tyjskich purytanów po przeprowadzce na nieznany kontynent 
religia zdawała się być jedynym orężem przeciw lękom, lecz 
zarazem te lęki niejako kodyfikowała i generowała. „Czarownica” 
jest mistrzowsko zbudowana na cienkiej granicy wiary i prze-
sądu – w chatce na skraju nieprzebytego lasu próbuje rozpocząć 
nowe życie odszczepieniec William. Zbyt radykalny w swojej 
wierze, żeby pozostać we wspólnocie, izoluje się z rodziną na 
pustkowiu i w gruncie rzeczy od początku lęka się kary Bożej, 
niejako ją przywołując. Kara spotka go niejedna, czy Boża, moż-
na wątpić, im bliżej zaś wielkiego finału, tym bardziej upewnia-
my się w przekonaniu, że to szatańskie wciórności bohaterom 
dopiekają. Wielki film, jeden z najwybitniejszych czystych ga-
tunkowo horrorów w historii, którego na ekranach kin polskich 
nie było, przeto w celu jego obejrzenia należy przeszperać sieć. 
Strach go nie obejrzeć. 

In English 

THE WITCH 
directed by Robert Eggers

The problem with horror films is that the genre is 
commonly considered to be mediocre, just like porn, 
because it has one function only – like porn is to 
arouse, horror is designated to scare pants off you. 
A porn film that isn't arousing becomes an avant-garde 
erotic film, and a horror film that isn't frightening 
is a case difficult to classify – for example, it may be 
a stylish Gothic story or a dark psychological drama. 
Directors usually don't play this with subtlety. The 
audience is supposed to get strong emotions on a silver 
platter; the aim is that people get high blood pressure 
down fast, and that’s it. Being classified as a B-class 
genre is an almost insurmountable obstacle. Critics 
treat horrors as a guilty pleasure and keep repeating 
like a mantra that there have been only a few histor-
ical exceptions, which further confirm the principle 
of mediocrity: Murnau’s “Nosferatu”, Kubrick's “The 
Shining”, and the more indulgent ones also add an 
independent classic to that list, for example, Rome-
ro's “Night of the Living Dead”. I generally agree with 
such top three; to me, however, “The Witch” was love 
at first sight, so I must admit that Eggers’ fantastic 
debut comes dangerously close to them. The wave of 
American independent horror films is an interesting 
phenomenon, at least because of its nostalgic recreation 
of the 80s atmosphere; grown-up directors want to 
make such films like the ones that frightened them in 
their childhood. Eggers’ film doesn't follow that trend 
at all – it’s a sublime historical film set in the 17th 
century, depicting the fears experienced by the first 
settlers of the Eastern coast. Moreover, it’s a gripping, 
strictly religious film, which doesn’t break the rules of 
the genre – religion is horror after all. When British 
Puritans moved to the unknown continent, religion 
seemed to be the only weapon against their fears, but 
it codified and generated those fears at the same time. 

“The Witch” is a masterly creation, balancing on the 
border of faith and superstition. An apostate named 
William tries to begin a new life in a cottage by the im-
penetrable woods. Too radical in his faith to stay in the 
community, he secludes himself with his family, set-
tling in a desolated place. Being afraid of God's wrath, 
he still provokes it to some extent. He’s punished many 
times – not exactly by God because with time, you 
become more and more convinced that it's the devil 
that afflicts the characters. “The Witch” is one of the 
most brilliant and pure horrors ever-made; it wasn't on 
at Polish cinemas, so you must dig the Internet to see it. 
This one is a real must. 
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–Wie pan, co najbardziej liczy 
się w życiu? – zagadnął 
do mnie po francusku 

elegancki starszy pan. Siedziałem na 
lotnisku w Paryżu i czekałem kolejną 
godzinę na opóźniony samolot. – Co się 
liczy? – odpowiedziałem pytaniem na 
pytanie. – Żeby nie stracić nadziei… – 
odparł. Wziął głęboki oddech i zaczął 
mówić: „Byłem kiedyś ze wspaniałą 
kobietą. Wiedziałem, jak ją rozśmieszyć, 
co nie było trudne, bo uwielbiała się 
śmiać. Wiedziałem, co może ją zasmucić 
i bardzo tego unikałem. Znałem każdy 
zakamarek jej ciała, liczbę pieprzyków… 
Najbardziej lubiłem ten blisko pępka. 
Miała taki ładny brzuch. W nocy obser-
wowałem, jak się podnosi i opada. Żył 
już wtedy, ruszał się, choć pod spodem, 
pod skórą nie było żadnego dziecka. 
Miała też znamię, na prawym udzie od 
wewnętrznej strony. Nasza córka miała 
taką samą pieczęć. Pamiątkę po niej. 

Pobraliśmy się, bo wtedy nie było 
innego sposobu, żeby móc ze sobą 
pójść do łóżka. No dobrze, pewnie był 
sposób, ale nie zależało mi, żeby pójść 
do łóżka z kimkolwiek. Chciałem się 
kochać z nią. Nie, to zbyt prostackie. 
Chciałem kochać JĄ. Wiedziałem, że 
mam jej tyle do zaoferowania. Być może 
to było naiwne, ale jakoś wewnętrznie 
czułem, że to wystarczy. I wystarczyło. 
Mieliśmy piękny apartament w Nicei. 
Po roku małżeństwa urodziła nam się 
córka. Ja miałem świetną pracę, choć 
często musiałem wyjeżdżać, ale powroty 
zawsze były wspaniałe. Kochaliśmy się. 

CDG PARYŻ
Któregoś razu, kiedy byłem w delegacji 
w Madrycie, do naszego mieszkania 
włamali się złodzieje. Obrabowali miesz-
kanie i… zgwałcili moją żonę. Nasza 
córka spała w tym czasie w pokoju obok. 
Po tym incydencie moja żona zapadła się 
w sobie. Zaczęła oddalać się ode mnie, aż 
któregoś dnia znikła zupełnie. Wyjecha-
ła, zabrała córkę. Nie zostawiła żadnej 
wiadomości. Myślałem, że oszaleję 
z rozpaczy. Szukałem jej dwa lata. Na 
próżno. Podobno zamieszkała w Paryżu. 
Podobno próbowała ułożyć sobie życie. 
Podobno zrobiła tak z miłości do mnie. 
Podobno… Oficjalnie, po kilku latach, 
ona i córka zostały uznane za zaginione. 

Odtąd przyjeżdżam do Paryża i włóczę 
się bez celu po tym mieście, licząc na to, 
że ją spotkam.

Chciałbym być pochowany w Paryżu, 
ale tak zmienili prawo, że w tej chwili to 
prawie niemożliwe dla kogoś takiego jak 
ja. Patrzy pan na mnie i myśli, że jestem 
sentymentalnym starcem? Nie, proszę nie 
zaprzeczać. Też kiedyś byłem młody…”. 

In English 

CDG PARIS
“Do you know what is the most important 
thing in life?”, an older, elegant gentleman 
spoke to me in French. I was sitting at the 
Paris airport waiting for a delayed flight. 

“What is?”, I answered with a question. 
“To not lose hope…”, he admitted. He 
took a deep breath and started speaking: 

“I used to be with an amazing woman. 
I knew how to make her laugh, which 

was not difficult because she loved to 
laugh. I knew what may make her sad and 
I avoided it. I knew every inch of her body, 
the number of her beauty marks… The 
one next to her belly button was my fa-
vourite one. She had a very pretty tummy. 
During the night I would observe how 
it raised and sunk. It was already alive, 
moving, although there was no child in 
it. She also had a mole on the inside of her 
right thigh. Our daughter had the same 
seal. Her mark.

We got married because then that was 
the only way to sleep together. Alright, 
maybe there was another one, but I did 
not want to sleep with just anybody. 
I wanted to make love to her. No, that is 
too crude. I wanted to love HER. I knew 
that this was the only thing I could offer 
her. Maybe I was naïve but I somehow 
felt that this would be enough. And it was. 
We had a beautiful apartment in Nice. 
A year after we got married our daughter 
was born. I had a great job and although 
I had to go away often my returns were 
amazing. We loved each other. Once, 
when I was on a work trip to Madrid 
our house got broken into. They robbed 
our place and… raped my wife. During 
that time our daughter slept in the other 
room. Afterwards my wife crumbled. She 
started to distance herself from me until 
one day she completely disappeared. She 
went away, taking my daughter. She left 
no message. I thought I would go crazy 
with sorrow. For two years I searched for 
her. No luck. I heard she moved to Paris. 
I heard she tried to sort her life. I heard she 
did that out of love for me. So I heard… 
A few years later she and our daughter were 
officially proclaimed missing.

Since then I keep coming to Paris and 
wondering the streets, hoping that I will 
run into her. I would like to be buried 
in Paris but they have changed the law 
and now it is basically impossible for 
someone like me. You are looking at me 
and thinking that I am a sentimental old 
man? No, do not deny it. I used to be 
young myself…” 

TOMASZ SOBIERAJSKI 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej 
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik 
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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JAK DOTRZYMAĆ 
NOWOROCZNYCH 

POSTANOWIEŃ?

Zdrowy tryb życia nie wychodzi 
z mody. Nieważne, czy jesteście 
z Pomorza czy innego regionu – do 

Trójmiasta zawsze warto wpaść na jedno 
z wyjątkowych wydarzeń sportowych. 
Mniej zaawansowanych nie zrażamy 

– jogging na plaży może być dobrym 
początkiem i już za jakiś czas będziecie 
mogli zmierzyć się z najlepszymi. Gdzie? 
Oto kilka propozycji.

Triathlon Energy
Triathlon Energy odbywa się w pięciu 
miejscach w Polsce. U nas – w Starogardzie 
Gdańskim. Jeśli nie rozpoczęliście jeszcze 
przygotowań, jest optymalna pora, by 

właśnie je rozpocząć. Impreza startuje 18 
czerwca. Rozgrywana jest na trzech dystan-
sach: 1/2 IM (1 h pływania, 5 h pływania 
i kolarstwa, 7 h 30 min. łącznie pływania, 
kolarstwa i biegów), 1/4 IM (odpowiednio – 
40 min., 3 h i 4 h 30 min.) i 1/8 IM (30 min., 
2 h i 3 h). Pływanie odbywa się na jeziorze 
Borzechowskim Wielkim, a rower i biega-
nie – na ulicach Starogardu Gdańskiego.

Runmageddon
Inaczej ekstremalny bieg z przeszkodami. 
Również odbywa się w kilku miastach 
w Polsce. Edycja gdyńska, Runmageddon 
Rekrut, jest wyjątkowa, bo rozgrywa się 
na plaży. Co organizatorzy szykują tym 

„Od tego roku zacznę biegać”. Kto z Was nie zakładał tego 
perfekcyjnego planu? Ciężej z realizacją? W Trójmieście może 

być łatwiej. Tu do biegania i innych aktywności zachęcają 
i warunki i niezwykłe imprezy dla aktywnych. Przeczytajcie 

i pożegnajcie się wymówkami.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: PROT

razem? Szczegółów dowiemy się wkrótce, 
jednak sądząc po poprzednich edycjach, 
możemy spodziewać się ekstremalnych 
wrażeń. Przygotujcie się na to 8 i 9 
kwietnia. Na trasie, liczącej 6 kilometrów, 
natraficie na ponad 30 przeszkód. Skoki 
do morza, wspinaczka, nurkowanie 
w kontenerze z lodem... Podobno nic tak 
nie wzmacnia charakteru. Impreza orga-
nizowana jest też w wersji dla najmłod-
szych w wieku od 4 do 10 lat, pod nazwą 
Runmageddon Kids. Nagrody przyzna-
wane będą w klasyfikacjach: Elite Kobiety, 
Elite Mężczyźni, dwóch klasyfikacjach 
drużynowych, a także – w tym roku po 
raz pierwszy – dla kobiet i mężczyzn 
w wieku 40 plus. Jak zawsze wszyscy 
uczestnicy obdarowani zostaną dodatko-
wo medalami, gadżetami i zniżkami na 
zakupy u partnerów imprezy.

XXIII Maraton Solidarności
U szczytu lata, 15 sierpnia, przez Gdy-
nię, Sopot i Gdańsk przebiegnie jedna 
z najważniejszych imprez biegowych 
roku. Maraton Solidarności to łącznie 42 
kilometry trasy, od Pomnika Poległych 
Stoczniowców w Gdyni po Długi Targ 
w Gdańsku. Przebiegniecie przez 36 
punktów i najważniejsze ulice Trój-
miasta. Na mecie czekać będzie punkt 
gastronomiczny i masaże. Zgłoszenia 
ruszyły już 30 stycznia.

Enea Ironman 70.3 Gdynia
Triathlon w klasycznej odsłonie. Od 
2015 roku, kiedy odbył się pierwszy 



In English 

HOW TO KEEP YOUR NEW 
YEAR’S RESOLUTIONS?
‘This year, I am going to jog.’ Everybody 
makes such perfect plans. But what if it 
gets difficult to press ahead with them? 
It may be easier in the Tricity thanks to 
good conditions for jogging and other 
physical activities as well as numerous 
sport events. See for yourself and give up 
all your excuses.

A healthy lifestyle never goes out of fashion. 
It doesn’t matter whether you come from 
Pomerania or another region – participat-
ing in one of special sport events held in 
the Tricity is always worth your while. And 
we don’t want to discourage the beginners 

– jogging on the beach may be a good place 
to begin with, and soon you will be able to 
compete with the best. Where should you 
start? Here are some ideas.

Triathlon Energy
Triathlon Energy takes place in five loca-
tions in Poland. In Pomerania, the event is 
held in Starogard Gdański. If you haven’t 
begun your preparations yet, it’s high 
time you did. The event begins on 18 June. 
There are three distances to choose from: 
1/2 IM (1 hour of swimming, 5 hours of 
swimming and cycling, 7 hours and a half 
of swimming, cycling and running), 1/4 
IM (respectively – 40 minutes, 3 hours, and 
4 hours and a half) and 1/8 IM (respec-
tively – 30 minutes, 2 hours and 3 hours). 
The swimming part takes place in the 
Borzechowskie Wielkie Lake, whereas the 
cycling and running parts – in the streets 
of Starogard Gdański.

Runmageddon
Or: an extreme obstacle race. It also takes 
place in several locations in Poland. The 
Gdynia edition, Runmageddon Rekrut, 
is special because it takes place on the 
beach. What is in store for participants 
this year? The details on this year race will 
be announced soon, but based on the previ-
ous editions, extreme excitement may be 
expected. Get ready for it on 8 and 9 April. 
There are over 30 obstacles on the route 
covering 6 kilometres. Jumping to the sea, 
climbing, diving in a container full of ice… 
It is said to be a school of hard knocks. 
There is also a children’s edition of the 
event – dedicated for children at the age 
between 4 and 10, called Runmageddon 
Kids. Awards will be given in the following 
categories: Elite Women, Elite Men, two 
team categories, and – for the first time 

raz, Ironman zyskał status najlepszej 
imprezy triathlonowej w Polsce. W tym 
roku w Gdyni odbędzie się w dniach 4-6 
sierpnia. Połączenie pływania, jazdy na 
rowerze i biegów na dystansie 70.3 mil 
(1,9 km pływania, 90 km roweru i 21,1 km 
biegu) i Sprint (0,75, 20 i 5 km). W pierw-
szym dystansie mogą wziąć udział osoby, 
które w dniu zawodów ukończyły 18 
lat, w drugim – 16. Impreza odbywa się 
też w wersji dla dzieci – Ironkids. Dla 
uczestników organizatorzy przewidzieli 
specjalne pakiety noclegowe w trzech 
gdyńskich hotelach. Po zakończeniu 
zawodów czekają Was kolejne, tym razem 
odprężające atrakcje – wieczorem przewi-
dziane jest after party.

Harpagan
Inaczej Ekstremalny Bieg na Orienta-
cję. Ma swoją długą tradycję i stałych 
uczestników. Pierwszy rajd odbył się 
w 1989 roku. W tym roku impreza będzie 
miała miejsce w dniach 21-23 kwietnia 
w Cewicach k. Lęborka. Harpagan to 
połączenie turystyki pieszej i rowerowej 
z włączeniem w to wielu dyscyplin sportu. 
Wyzwanie polega na pokonaniu jednej 
z ośmiu tras i stawieniu się w zaznaczo-
nych na mapie punktach kontrolnych. 
To, jak do nich dotrzecie, zależy tylko od 
Was. W Harpaganie nie chodzi o pokona-
nie jak najkrótszej trasy, ale o mierzenie 
się z własnymi słabościami. Tu nie ma 
wygranych i przegranych.

I jak, ekstremalnie? To zależy od tego, 
co uznacie za ekstremalne. 
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this year – for women and men at the 
age of 40+. As always, all the participants 
will receive medals, gadgets and shopping 
vouchers from the partners of the event.

23rd Solidarity Marathon
In the middle of the summer, on 15 Au-
gust, one of the most important running 
events of the year is to be held in Gdynia, 
Sopot and Gdańsk. The Solidarity Mara-
thon route covers the distance of 42 kilo-
metres in total, from the Monument to 
the fallen Shipyard Workers in Gdynia to 
Długi Targ Street in Gdańsk. There are 
36 checkpoints, and the route covers the 
most important streets in the Tricity. At 
the finish line, the participants will be 
provided with meals and massages. The 
list has been open since 30 January.

Enea Ironman 70.3 Gdynia
It’s a traditional Triathlon. It was held 
in 2015 for the first time, and since then, 
Ironman has been deemed the best triath-
lon event in Poland. This year, it is held 
in Gdynia from 4 to 6 August. The event 
combines swimming, cycling and long-dis-
tance running, and the total distance in 
miles is 70.3 (a 1.9 km swim, a 90 km bike 
ride and a 21.1 km run) and Sprint (0.75–20 
and 5 km). The first category is open for 
those who are at least 18 on the day of the 
event, whereas the second – for those who 
are at least 16. There is also a children’s 
edition of the event – Ironkids. Special 
accommodation packages are provided 
to participants in three hotels in Gdynia. 
After the event, some other – more relaxing 
for a change – attractions are planned. In 
the evening, an after party will be held.

Harpagan
Or: an extreme orientation race. It has 
a long history and regular participants. The 
first race took place in 1989. This year, the 
event is to be held from 21 to 23 April in 
Cewice near Lębork. Harpagan combines 
trekking and cycling, and many other 
sport disciplines. The task of participants 
is to cover one of eight routes and appear 
at checkpoints marked on the map. It’s 
up to you how you reach them. Harpagan 
is not about finding the shortest way, but 
rather overcoming your fears. There are no 
winners or losers here.

Well, does it sound extreme? It depends 
on how you define extreme. 



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

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

In English 

ADOLF H.’S  
BREAKING BAD
Drugged leaders of a drugged nation whose 
most ruthless part is a drugged army. Well, 
it's not a mad shooter ad, but a description 
of Nazi Germany according to Norman 
Ohler's publication. I must admit that this 
gripping book took my breath away.

Even in the pre-Hitler era, Germany 
became the leader of the pharmaceuti-
cal industry, specialising in opiates. In 
1925–1930, the country produced 40% 
of morphine in the world, it also had an 
80% share in the cocaine market. When 
Adolf Hitler rose to power (he himself 
being hopelessly addicted to drugs), he 
made some contradicting decisions: on 
one hand, he began a fight against drugs, 
regarded as a tool of “corrupted, nihilist 
Jews” used to weaken the mind and 
spirit of the German nation, and on the 
other hand, he sought pharmaceuticals 
to reinforce that spirit. As a consequence 
of his actions, Pervitin, a pharmaceutical 
containing methamphetamine – crystal 
meth – was brought onto the market.

Germans went crazy over it. It increased 
motivation, reduced stressed, boosted 
libido. The success-oriented society needed 
a pharmaceutical that would allow borders 
of human weaknesses to be surpassed. 

“The times we live in require a lot of energy”, 
one of prominent German doctors wrote, 
recommending Pervitin. Everybody took 
it, men and women; a new type of pralines 
containing methamphetamine was intro-
duced onto the market. Nobody wanted to 
know its side effects.

And when Germany attacked Poland, 
hundreds of thousands Wehrmacht 
soldiers took tens of millions of such 
pills during their campaign. A year later, 
the Nazis, drugged up to the eyeballs, 
destroyed France in such a fast and short 
attack that could be carried out only by 
stoned soldiers. “Our soldiers were de-
feated mainly because we were slower in 
thinking,” Marc Bloch, a French historic, 
said. “Germans appeared in the most in-
convenient and unfortunate places where 
they shouldn't appear at all.” 
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BREAKING BAD ADOLFA H.

farmaceutycznego, specjalizując się w opia-
tach. W latach 1925-30 wyprodukowały 40 
procent światowej morfiny, opanowały też 
80 procent światowego rynku kokainy. Po 
dojściu do władzy Adolf Hitler (sam potęż-
nie uzależniony od środków odurzających) 
podjął sprzeczne decyzje: z jednej strony 
rozpoczął walkę z narkotykami, jawiącymi 
mu się jako środek, którym „zdeprawowani, 
nihilistyczni Żydzi” chcieli rzekomo osłabić 
ducha i ciało narodu niemieckiego, z drugiej 
zaś – poszukiwał środków farmakologicz-
nych, które tego ducha wzmocnią. Efektem 
tego oczekiwania było wprowadzenie na 
rynek preparatu o nazwie pervitin, którego 
składnikiem czynnym była metaamfetami-
na, czyli crystal meth.

Niemcy oszaleli na punkcie pervitinu. 
Podwyższał motywację, redukował stres, 
zwiększał apetyt seksualny. Społeczeń-
stwo nastawione za sukces potrzebowało 
środka, który pozwalał przekraczać 
granice ludzkich słabości. „Żyjemy w cza-
sach wymagających dużej dawki energii” 

– pisał, zachwalając pervitin, jeden 
z prominentnych niemieckich lekarzy. 
Brali go wszyscy, mężczyźni i kobiety, na 
rynek wprowadzono nawet nowe rodzaje 
pralinek z metaamfetaminą. O skutkach 
ubocznych nikt nie chciał słyszeć.

A kiedy Niemcy napadły na Polskę, 
setki tysięcy żołnierzy Wermachtu 
połknęły w czasie kampanii dziesiątki 
milionów tabletek pervitinu. Rok później 
naszprycowani metaamfetaminą hitle-
rowcy rozjechali Francję w natarciu tak 
szybkim, jakie tylko mogli przeprowadzić 
żołnierze na haju. „Nasi żołnierze zostali 
zwyciężeni przede wszystkim dlatego, że 
myśleliśmy z opóźnieniem” – pisał fran-
cuski historyk Marc Bloch. – „Niemcy 
zachowywali niemiły zwyczaj pojawiania 
się tam, gdzie ich być nie powinno.” 

Norman Ohler, 
„TRZECIA RZESZA  
NA HAJU. NARKOTYKI 
W HITLEROWSKICH 
NIEMCZECH”  
wyd. Poznańskie, Poznań 2016

Znarkotyzowani przywódcy znarkotyzo-
wanego narodu, którego najbardziej bez-
względną częścią jest znarkotyzowana 
armia. Nie, to nie jest reklama oszalałej 
strzelanki internetowej, tylko opis III 
Rzeszy z książki Normana Ohlera. Przy-
znaję, że czyta się ją jednym tchem, choć 
jednocześnie dech z przerażenia zapiera.

Niemcy jeszcze w epoce przedhitlerow-
skiej stały się liderem światowego przemysłu 
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ZA MURAMI
Chór „Minstrel”, który działa przy 

płockiej Małachowiance, miał 
niegdyś zwyczaj śpiewania raz do 

roku w płockim więzieniu (piszę „miał”, 
bo nie wiem, czy te koncerty dalej się 
odbywają, ale mam nadzieję, że tak). 13 
lat temu wystąpiłem tam z nimi po raz 
pierwszy. Od tego momentu z różnymi 
grupami występowałem w więzieniach 
i zakładach poprawczych kilkakrotnie.

Nie powiem, że dzięki temu wszystkie-
mu wiem, jak się czuł Johnny Cash pod-
czas swojego słynnego koncertu w więzie-
niu Folsom w 1968 – wiadomo, inne czasy, 
inni ludzie, inna szerokość geograficzna, 
a i mnie samemu do Casha daleko. Wy-
daje się, że ciągu 36 lat, jakie dzieliły te 
dwa występy – Casha i mój – ludzkość 
zmieniła się bardzo. W ciągu kolejnych 
kilku – jeszcze bardziej. A w przyszłym 
roku od rzeczonego koncertu Faceta 
w Czerni w Folsom minie dokładnie pół 
wieku. Casha już zresztą nie ma między 
nami, podobnie jak June Carter, Carla 
i Luthera Perkinsów czy Boba Johnstone'a, 
który był producentem oryginalnego 
albumu „At Folsom Prison”.

Publiczność w takich miejscach, jak 
więzienia czy domy poprawcze, to z jed-
nej strony publika bardzo wdzięczna, 
z drugiej – trudna. Ta publiczność nie 
wyjdzie z koncertu. Nie będzie osten-
tacyjnie ziewała, nie rzuci niczym na 
scenę, bo klawisze czuwają. Ale zapra-
cować na jej aplauz – to już inna sprawa. 
Penitencjariusze nie mają pewnie często 
okazji uczestniczyć w jakichkolwiek 
koncertach, ale nie oznacza to, że moż-
na im opchnąć byle co.

Ja w więzieniach śpiewałem z chórem. 
Dwa zupełnie inne światy – z jednej stro-
ny faceci skazani za kradzieże, podatki, 
alimenty, rozboje, włamania, nieumyśl-
ne i umyślne spowodowanie śmierci, 
z drugiej grupa starszej lub młodszej mło-
dzieży, najczęściej przestraszonej samym 
faktem występu, a co dopiero obecnością 
w więzieniu. Ledwie pełnoletnie dziew-
częta w eleganckich sukniach i nałado-
wani testosteronem faceci, którzy kobiety 



JAKUB MILSZEWSKI
Redaktor naczelny. Pisze głównie o muzyce 
i turystyce, o tym pierwszym również na blogu  140db.
pl. Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech to zostanie 
między nami.seeing every month.
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widują zazwyczaj jedynie na papierze. Ale 
Johnny Cash to inna sprawa. W 1968 roku 
miał 36 lat. W więzieniach grywał od de-
kady. W 1955 roku napisał „Folsom Prison 
Blues” i od tego czasu starał się o możli-
wość nagrania swojego występu w Folsom. 
Udało się dzięki zaangażowaniu wielu 
osób. Dwa koncerty za murami Folsom 
zostały zaplanowane na 13 stycznia.

10 stycznia, na trzy dni przed koncerta-
mi, Cash i jego ekipa zjawili się w Sacra-
mento. Skupili się na próbach, co wcale 
nie było dla nich regułą. Przyjmowali tak-
że gości – w hotelu odwiedził ich Ronald 
Reagan, wtedy jeszcze gubernator stanu 
Kalifornia. Dzień przed koncertem wpadł 
także pastor Floyd Gressett, który przeka-
zał Cashowi taśmę z piosenką „Greystone 
Chapel”, nagraną i napisaną przez Glena 
Sherleya, więźnia Folsom. Johnny i jego 
ekipa zarwali nockę, żeby nauczyć się tej 
piosenki. Wykonali ją następnego dnia 
dwukrotnie, za każdym razem na sam 
koniec koncertu. 

Oczywiście wszystko zostało nagrane, 
następnie wydane we wszystkich moż-
liwych wersjach i wznawiane przez lata 

– wersja z winyla różni się doborem utwo-
rów od tej z CD, a na Spotify znajdziecie 
nawet całość koncertu, łącznie z zapowie-
dziami i poprzedzającymi koncert gwiaz-
dy występami Carla Perkinsa i The Statler 
Brothers. Johnny Cash dzięki „At Folsom 
Prison” i wydanemu rok później „At San 
Quentin” wrócił na top, a oba albumy 
stały się klasykami nie tylko pośród płyt 
koncertowych. A podczas koncertu w Fol-
som powstała fotografia, która fantastycz-
nie obrazuje samego Casha, jego karierę 
i życie. Po jej prawej stronie uwieczniony 
został sam Johnny, skupiony na gitarze, 
z charakterystycznym grymasem na 
twarzy. Jest rzecz jasna ubrany na czarno, 
siedzi na wysokim stołku, z nogami 
opartymi o brzeg sceny. Za nim, po lewej 
stronie kompozycji piętrzy się perkusja, 
mikrofony, kable, gitary. Ale na samym 
środku widać jeszcze małą sylwetkę 
u dołu – June Carter, chyba uśmiechniętą, 
w kwiecie wieku i będącą ideałem urody 

tamtych czasów. I tak to właśnie było 
– Johnny i jego gitara, June, a za nimi mu-
zyka. A gdzieś tam poza kadrem nieznana 
i zapomniana publiczność: osadzeni 
w zakładzie karnym Folsom. 

In English 

BEHIND THE WALL

The Minstrel choir, which functioned by the 
Małachowianka in Płock, used to perform 
once a year in the local prison (I write “used” 
because I have no idea if those concerts 
are still taking place, but I hope they are). 
13 years ago I performed there with them 
for the very first time. Since then I have 
performed many times in prisons and reha-
bilitation centres with different groups.

I cannot say that thanks to all this I felt 
like Johnny Cash did during his famous 
concert in the Folsom prison in 1968 – obvi-
ously the times, the people, the geographic 
location are all different and I surely am not 
Cash. It seems that in the 36 years which 
separated Cash’s and mine performance 
humans have changed greatly. Even more 
during the following few years. And next 
year it will be exactly half a century since 
the Man in Black performed in Folsom.

Cash himself is no longer amongst us, nor 
are June Carter, Carl and Luther Perkinson 
or Bob Johnstone, who was the producer of 
the original At Folsom Prison album.

On one hand the audience in places such 
as prisons or rehabilitation centres is a very 
thankful and, on the other, difficult one. 
Such audience will not leave the concert. 
It will not openly yawn or throw things 
at the stage either because the guards are 
watching. But gaining it’s applause is an-
other story. Prisoners probably do not have 
a chance to participate in concerts often 
but that does not mean that they can be 
given whatever.

I sung in prisons with a choir. Two com-
pletely different worlds. On one side: men 
sentenced for thefts, taxes, child support, 
breaking and entering, involuntary and 

voluntary manslaughter and, on the other: 
a group of youth, usually terrified by a per-
formance in itself, let alone one in a prison. 
Barely legal girls in elegant gowns and 
full of testosterone men, who usually can 
only see pictures of women. But Johnny 
Cash was a different story. In 1968 he was 
36 years old. He performed in prisons for 
a decade already. In 1955 he wrote Folsom 
Prison Blues and begun looking for a way 
to record his performance in Folsom. It 
was made possible thanks to many people. 
Two concerts behind the Folsom walls were 
planned to take place on January 13th.

On January 10th, three days before 
the concert, Cash and his band came to 
Sacramento. They focused on rehearsals, 
which, for them, was not a given. They 
also hosted guests – Ronald Reagan, then 
still a governor of California, visited them 
in their hotel. A day before the concert 
pastor Floyd Gressett came to give Cash 
a tape with Greystone Chapel, written 
and recorded by a Folsom prisoner, Glen 
Sherley. Johnny and his band stayed up all 
night, learning the song. The following day 
they performed it twice, each time at the 
very end of the concert.

Of course everything was recorded and 
released in all possible ways, and later 
re-released throughout the years. The vinyl 
version has a different selection of songs 
than the CD version does and you can find 
the whole concert on Spotify, including 
introductions and performances by Carl 
Perkins and The Statler Brothers. Thanks 
to At Folsom Prison and At San Quentin 
(released a year later) Johnny Cash got 
back on top and both albums became 
classics not only amongst concert perfor-
mances. And during the concert at Folsom 
a photograph was taken which perfectly 
portrays not only Cash himself, but also 
his career and life. On it’s right hand side 
there is Johnny, focused on the guitar, with 
a characteristic grimace on his face. He 
is, naturally, dressed in black, sitting on 
a high chair, resting his legs on the edge 
of the stage. Behind him, on the left side, 
there are the drums, microphones, cables, 
guitars… But in the centre, at the bottom, 
there is a small silhouette  of June Carter, 
probably smiling, fully blossomed, perfect 
beauty of the time. And this is how it was 

– Johnny and his guitar, June, and music 
behind them. And, somewhere behind the 
lenses, the unknown and forgotten audi-
ence: Folsom prisoners. 
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NIECH ŻYJĄ 

SKOKI
Odziany patriotycznie wiwatujący tłum kroczy ulicami Wisły. Kilka dni 

później ten sam obraz w Zakopanem. Krok niektórych z nich jest chwiejny, 
niepewny, ale szczęśliwy. Wydaje się, że doszło właśnie do najszczęśliwszego 

wydarzenia w życiu wiwatującego, jego rodziny i (ba!) całego narodu. 
W telewizji program specjalny, internet wręcz czerwony od pilnych 
i radosnych artykułów. Wszędzie rzuca się w oczy przedrostek „naj”.

or Stoch go into the world only once every 
four years, during the Olympics (Agniesz-
ka Radwańska, who has not yet won 
a single big tournament, is better known). 
After all, it is not our fault that Americans, 
Russians or Chinese cannot jump.

But Polish “jump-mania” is not only an 
offshoot of Małysz’s success. Back in 1962 
120 thousand spectators gathered under 
Wielka Krokiew. They were there to watch 
the World Championships but today such 
attendance is unreachable even at the 
Olympics. When Wisła’s champion was at 
the top the competition in Zakopane was 
watched by 53 thousand fans. On the wave 
of Małysz’s success the ski jump in Wisła 
Malinka was renovated for less than 50 
million PLN. Fantastic, amazing and pretty 
rational. There is popularity – you should 
invest and make it even more popular. Col-
loquially speaking – draw from it as much 
as you can, also when it comes to skiing ta-
lent. Because projects searching for talented 
and crazy young people were also created. 
You have to be at least a little bit crazy to ski 
down and then jump into the air…

Everything as it should be. Yet some sor-
row stays in the heart of a winter sports’ fan. 
In alpine skiing single competitors are trying 
for years to “hit thirty” in slalom. They are 
not even trying to do that going down becau-
se they have nowhere to do that. Trainings 
and competitions cost money and alpinists 
do not have such projects and funds as jum-
pers do. Hockey players can also be jealous. 
Poland is a weird spot on the map of Central 
Europe. We are surrounded maybe not by 
hockey forces but definitely by strong hockey 
playing neighbours. There are no sponsors 
and, what more, the association is hurting 
the discipline by offering Polish represen-
tation’s t-shirt with number 1 to a politician, 
who is arousing extreme emotions. Zd
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tów zimowych. W narciarstwie alpejskim od 
lat pojedynczy zawodnicy próbują wskoczyć 
do „trzydziestki” w slalomie. W zjeździe na-
wet nie próbują, bo nie mają gdzie trenować. 
Okres przygotowawczy i starty w sezonie 
kosztują, a alpejczycy nie mają takich projek-
tów i funduszy jak skoczkowie. Zazdrościć 
skoczkom mogą też hokeiści. Polska jest 
dziwną plamą na mapie Europy Środkowej. 
Otaczają nas jeśli nie potęgi, to przynaj-
mniej mocni hokejowo sąsiedzi. Sponsorów 
nie widać, a na domiar złego związek robi 
krzywdę dyscyplinie, ofiarowując koszulkę 
reprezentacji Polski z numer 1 politykowi 
wzbudzającemu skrajne emocje.

Wiwat skoki narciarskie! 

In English 

LONG LIVE SKI JUMPING
A cheering, patriotic-wear wearing mass 
is walking down the streets of Wisła. A few 
days later the same thing in Zakopane. 
Some of them are walking wobbly, unsure-
ly but happily. It seems like the happiest 
thing in the life of the cheering, their fam-
ilies and (naturally!) the whole nation has 
just happened. A special show on TV and 
internet red from breaking, happy news. 
The word “best” is everywhere. 

This is ski jumping in one of the world’s 
few countries that do it seriously. We went 
crazy for this discipline, in which few 
dozens of nations compete but only four 
or five count. And we are the best in it. 
Definitely not because there is not much 
competition. We are simply phenomenal, 
especially in this season – there is no doubt 
about that. We are very happy about this. 
And we should be, because every success 
brings joy. And we should not be upset 
that the news about the amazing Małysz 

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 punkcie 
sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.

To skoki narciarskie w jednym 
z kilku krajów na świecie upra-
wiających ten sport na poważnie. 

Oszaleliśmy na punkcie dyscypliny, w której 
rywalizuje kilkanaście nacji a liczą się cztery, 
w porywach do pięciu. I jesteśmy w niej 
najlepsi. Absolutnie nie dlatego, że konku-
rencja niezbyt liczna. Po prostu jesteśmy 
fenomenalni, zwłaszcza w tym sezonie – to 
nie ulega wątpliwości. Radości mamy z tego 
co niemiara. I słusznie, bo każdy sukces 
cieszy. I właściwie nie powinno nas boleć to, 
że wieści o genialnym Małyszu czy Stochu 
tylko co cztery lata przy okazji igrzysk 
idą w szerszy świat (bardziej znana jest 
Agnieszka Radwańska, która nie wygrała 
jeszcze ani jednego turnieju wielkoszle-
mowego). Przecież to nie nasza wina, że do 
skakania nie przykładają się Amerykanie, 
Rosjanie czy Chińczycy.

Polska „skokomania” nie jest jednak po-
chodną popisów Małysza. Już w 1962 roku 
pod Wielką Krokwią zebrało się 120 tysięcy 
widzów. Wprawdzie po to, by oglądać 
mistrzostwa świata, ale dziś taka frekwen-
cja jest nieosiągalna nawet na igrzyskach 
olimpijskich. Kiedy na szczycie był mistrz 
z Wisły, konkurs w Zakopanem oglądało 
53 tysiące fanów. Na fali sukcesów Małysza 
zmodernizowano skocznię w Wiśle Malince 
za niecałe 50 milionów złotych. Fanta-
stycznie, znakomicie i całkiem racjonalnie. 
Jest popularność – trzeba zainwestować 
i spopularyzować jeszcze bardziej. Mówiąc 
kolokwialnie – wyciągnąć z tego ile się da, 
również narciarskich talentów. Bo powstały 
również projekty, których celem jest wyszu-
kiwanie uzdolnionych i szalonych młodych 
ludzi. Trzeba bowiem być choć trochę szalo-
nym, by puścić się w dół na nartach a potem 
wzbić się na nich w powietrze.

Wszystko tak jak powinno być. Ale jednak 
żal jakiś pozostaje w sercu wielbiciela spor-
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RAMA I SZTAMA
Jedyny moment, kiedy możemy porozmawiać, to ich przerwa pomiędzy 
treningami. Na spotkanie przychodzą punktualnie, ubrani na sportowo, 
Jacek narzeka, że znów zgubił klucze do mieszkania. Ich wspólnego, bo 

mimo wyprowadzki z rodzinnego domu nadal mieszkają razem. Są do siebie 
łudząco podobni, uśmiechnięci, rozgadani. Gdy pytam o taniec, cały czas sobie 
przerywają, jeden przez drugiego chce opowiedzieć kolejną historię związaną 
z ich pasją. Bo łączą ich nie tylko więzy krwi, ale i talent. Mistrzowie tańców 

standardowych – bracia Jacek i Wojciech Jeschke.

tekst: Aleksandra Budka  zdjęcia: Tomasz Sagan



48 LUDZIE
people 



Czyim pomysłem był taniec towarzyski 
i kto od kogo ten pomysł ściągnął?
Jacek: To był pomysł mamy. Wystartowa-
liśmy razem, ale ja przez to, że jestem star-
szy, wcześniej zacząłem jeździć na turnieje. 
Zaczęliśmy tańczyć w przedszkolu. Na 
początku była to więc zabawa. Po roku tre-
ner zaprosił mnie do klubu – i odechciało 
mi się tańca chyba przez powagę sytuacji. 
Na dobrą sprawę to na początku wcale nie 
chcieliśmy tańczyć, woleliśmy grać w piłkę 
lub w tenisa, jeździliśmy na nartach. Skoń-
czyliśmy też szkołę muzyczną, więc zajęć 
było aż nadto.
Wojtek: Wówczas taniec był na ostatnim 
miejscu. Zamiast dłużej pokopać piłkę, 
musieliśmy uciekać na salę treningową 
i tańczyć z dziewczynami. W tym wieku 
nie myślisz o tym, żeby tańczyć z partner-
ką. Chodziliśmy na trening z piłką w kie-
szeni. Dziewczyny stały w kącie, a myśmy 
kopali tę piłkę. (śmiech)
Jacek: W dodatku w tak małej miejscowo-
ści jak Cieplice, nasze nowe zajęcie nie było 
mile widziane przez kolegów. Śmiali się, 
gdy podglądali nas tańczących z dziewczy-
nami. Ale mieliśmy talent – dlatego mama 
trochę zmuszała nas do treningów. Dobrze 
zrobiła, bo taniec pokochaliśmy.

Choć na początku od niechcenia, dzięki 
tym treningom zdobyliście mistrzostwo, 
a Jacek wygrał nawet „Taniec 
z gwiazdami”.
Jacek: Wszystko to dzięki rodzicom. Ta-
niec towarzyski nie jest tanią dyscypliną. 
Rodzice bardzo w nas inwestowali, a dziś, 
między innymi dzięki programowi, to 
wszystko może się zwrócić. Nie staliśmy 
się mistrzami dlatego, że pokazaliśmy 
się w programie telewizyjnym. To była 
szansa na to, aby ktoś nas zauważył. Wy-
grywając jako debiutant w pewnym sensie 
ugruntowałem swoją pozycję w świecie 
tanecznym. W kolejnej edycji do ekipy 
dołączył mój brat i dzięki temu widzowie 
wiedzą, że bracia Jeschke są zawodowymi 
tancerzami. Ale to nie koniec nauki.
Wojtek: Najbardziej kosztowne są stroje 
oraz lekcje z zagranicznymi instrukto-
rami. Cały czas się szkolimy, a to wciąż 
pochłania ogromne sumy. Wygrana 
w „Tańcu z gwiazdami” nie jest jednak 
w stanie pokryć wszystkiego, co należy 
włożyć w treningi i doskonalenie techniki.

Jak to możliwe, że obaj upodobaliście 
sobie standard, a mało tego – waszym 
ulubionym tańcem jest fokstrot?
Jacek: Wojtek, twoim ulubionym tańcem 
jest fokstrot?
Wojtek: Tak…
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Jacek: Jakoś nigdy w życiu tego nie słyszałem. 
Wojtek: Bo nie pytałeś. (śmiech) 
Jacek: Każdy taniec ma inny klimat – fokstrot jest akurat bardzo 
rytmiczny. Jest w nim trochę jazzu, gdzieś w tle gra saksofon. 
Nawet teraz, gdy o tym mówię, mam ciarki. Lubimy więc taniec 
nie tylko za jego kroki, ale i za muzykę.

Czy to oznacza, że nie potraficie tańczyć „łaciny”, czyli tańców 
latynoamerykańskich?
Wojtek: Oczywiście, że nie. Że nie oznacza. (śmiech) Muszę 
pochwalić mojego brata – jako dziecko wygrał jeden z najbardziej 
prestiżowych turniejów na świecie – German Open Champion-
ships – wyprzedzając najlepsze rosyjskie pary właśnie w „łacinie”.
Jacek: Ten standard wyszedł po latach. Nasze warunki fizycz-
ne sprawiły, że lepiej do niego pasowaliśmy – jesteśmy wysocy 
i szczupli, a to typowa fizjonomia tancerza tańców standardowych 
i połowa sukcesu. U wysokiego tancerza wszelkie linie oczywiście 
lepiej wyglądają.

Tym, co wyróżnia zawodowych tancerzy, jest specyficzna 
maniera. Czasem wręcz przesadzona i bardzo ekspansywna.
Jacek: Nawet gdy graliśmy w piłkę, zawsze byliśmy wyprostowani, 
wyróżnialiśmy się na tle nietańczących kolegów. Ta maniera to 
lata spędzone na sali pod okiem profesjonalistów zwracających 
uwagę na poprawność każdego gestu. Mięśnie zapamiętują pewną 
postawę. Dziś nie umiem się zgarbić. Tym bardziej, że przebywam 
z osobami, które też taką manierę posiadają. Na prestiżowym 
turnieju w Blackpool w Anglii nawet goście na widowni wyglą-
dają tak, jakby przyszli na bal – wyprężeni, w pięknych balowych 
odświętnych strojach. Więc my, tancerze, musimy wyglądać 
jeszcze lepiej. Bardzo się pilnujemy i trochę puszymy. Nawet 
mistrz sprzed dwudziestu lat wciąż ma hiperpoprawną sylwetkę. 
Blackpool Dance Festival to bardzo prestiżowa impreza w świecie 
tańca – Wojtek wygrał turniej raz, ja dwa razy. Zapisaliśmy się 
w jego historii, mówią tam o nas „bracia Kliczko tańca”.

Przekonajcie mnie, że taniec towarzyski to nie tylko cekiny.
Jacek: Totalnie nie. Cekiny to tylko mała część świata tańca 
towarzyskiego. To tak naprawdę bilet do wyższej klasy mi-
strzowskiej. Dzieci nie mogą ich mieć w strojach, takie ozdoby są 
zarezerwowane tylko dla kolejnej klasy. Więc gdy już ją zdoby-
wasz – bardzo chcesz mieć także cekiny, które wskazują na twój 
wyższy poziom. 

NIE STALIŚMY SIĘ MISTRZAMI DLATEGO, 
ŻE POKAZALIŚMY SIĘ W PROGRAMIE 
TELEWIZYJNYM. TO BYŁA SZANSA NA TO, 
ABY KTOŚ NAS ZAUWAŻYŁ. WYGRYWAJĄC 
JAKO DEBIUTANT W PEWNYM SENSIE 
UGRUNTOWAŁEM SWOJĄ POZYCJĘ 
W ŚWIECIE TANECZNYM. 



Wojtek: Topowe pary już z tych cekinów 
rezygnują, swoją klasę udowadniają tań-
cem, a nie sukienką partnerki.
Jacek: Ja na przykład nienawidzę tańczyć 
we fraku, wolę więc tańczyć show, w któ-
rym nie obowiązuje już surowy dress 
code. Wtedy zakładam koszulę, kamizel-
kę, którą mogę rozpiąć. Nawet nie wiesz, 
jak niewygodny jest frak i jak w nim 
gorąco. (śmiech)

Jak wygląda droga do zawodowstwa 
i w którym momencie to zawodowstwo 
się zaczyna?
Wojtek: To indywidualna decyzja. Istnie-
je kategoria „amatorzy”, w której jesteśmy 
my, choć tak naprawdę amatorami już 
dawno być przestaliśmy. Dziś jest tak, że 
można tańczyć w kategorii „amatorzy” 
lub „zawodowcy”. Klasa mistrzowska 
to klasa S, my tańczymy właśnie w tej 
klasie, chociaż nie przeszliśmy jeszcze 
na zawodowstwo. Jeśli chodzi o kla-
sy, osiągnęliśmy już wszystko. Teraz 
walczymy o tytuły, miejsce w rankingach 
i wygrane w turniejach. Stricte sportowy 
taniec uprawia się właśnie w kategorii 
amatorskiej. Zawodowcy skupiają się już 
nie na turniejach, a na pokazach. Są też 
pary amatorskie, które przechodzą na 
zawodowstwo, bo osiągają szczyt swoich 
możliwości w turniejach.

Opowiedzcie o podróżach, które dał 
wam taniec.
Wojtek: Podróży było mnóstwo. Jacek był 
w między innymi Singapurze, ja w Ko-
rei, chociaż to nie będzie zaskakujące, 
jeśli powiem, że niewiele w tych krajach 
widzieliśmy. Podróże tancerza to podróże 
zawodowe.
Jacek: Gdy wyjeżdża się za granicę na 
turniej, jest to zwykle podróż jednodnio-
wa, która wymaga skupienia tylko na kon-
kursie. Nie ma więc czasu na zwiedzanie. 
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TO UNIWERSALNY KOMENTARZ, 
OZNACZAJĄCY, ŻE W TAŃCU NIE BYŁO 
NIC WYJĄTKOWEGO, WYRÓŻNIAJĄCEGO 
CIĘ. A NAM ZALEŻY NA CZYMŚ WIĘCEJ. 
BO TANIEC TOWARZYSKI TO NIE TYLKO 
SPORT, ALE TEŻ SZTUKA. A W TEJ CHODZI 
O TO, BY WYWOŁAĆ EMOCJE.

Sporo czasu spędziliśmy w Moskwie, bo 
zarówno ja, jak i Wojtek, mieliśmy stam-
tąd swoje taneczne partnerki. To był czas, 
kiedy częściej byłem tam, niż w Polsce. 
Automatycznie nauczyłem się rosyjskiego 

– nasz obecny trener pochodzi z Ukrainy, 
więc z nim też rozmawiamy po rosyjsku.

Czy tancerze uczą się języków na zaś?
Wojtek: Na zaś nie, ale przy okazji, dzięki 
lekcjom z zagranicznymi trenerami. 
Dlatego od początku wymagany jest 
perfekcyjny angielski.
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Co jest najgorsze w tańcu towarzyskim?
Jacek: Popatrzysz na mnie i pomyślisz: on jeździ co tydzień 
do innego kraju, zwiedza, poznaje ludzi, wygrywa turnieje. 
A jak jest? Na pewno nie kolorowo, wyjazdy to nie są dla nas 
wakacje. W przeciągu jednego tygodnia jestem w stanie być 
w czterech krajach, ale jedyne, co widzę, to bramki na lotni-
sku i sale treningowe.
Wojtek: Problemem może być to, że tańczy się w parze. 
A dwie osoby to dwa różne charaktery. Nie ma się wpływu na 
swoją karierę. Zawsze jest ta druga osoba, z którą trzeba pójść 
na kompromis. Wiesz, że jako dziecko nienawidziłem swoich 
partnerek? Na szczęście mamy mądrych rodziców, którzy 
zawsze potrafili nam wytłumaczyć pewne sprawy.

JACEK I WOJCIECH JESCHKE
Zawodowi tancerze tańca towarzyskiego.  
Jacek (ur. w 1991 r.) ma na koncie tytuł Mistrza 
Europy i Vice Mistrza Świata w kategorii 
młodzieżowej, sześciokrotne mistrzostwo Polski, 
dwukrotne zwycięstwo w prestiżowym Blackpool 
Dance Festival w kategorii  „Under 21” i „Rising 
Stars” oraz wygraną w V edycji „Tańca z gwiazdami” 
w telewizji Polsat. Wojciech (ur. w 1992 r.) jest 
dwukrotnym Mistrzem Polski, wygrał również 
turniej w Blackpool w kategorii „Under 21”. 
Pochodzą z Jeleniej Góry, mieszkają w Warszawie, 
gdzie trenują oraz studiują zarządzanie na 
Politechnice Warszawskiej.

Tomek Barański powiedział, że najgorszy 
komplement dla tancerza to: „Ładnie wyglądałeś”.
Wojtek: To uniwersalny komentarz, oznaczający, 
że w tańcu nie było nic wyjątkowego, wyróżniają-
cego cię. A nam zależy na czymś więcej. Bo taniec 
towarzyski to nie tylko sport, ale też sztuka. A w tej 
chodzi o to, by wywołać emocje.

A czy traktujecie taniec również jak biznes?
Wojtek: Musimy. Pomoc od rodziców kiedyś się 
skończy, tak jak i program telewizyjny. Jesteśmy 
więc zmuszeni do tego, by myśleć o tańcu pod 
kątem biznesowym.

Co będzie, gdy pewnego dnia przygoda z tańcem 
się skończy?
Jacek: To po pierwsze będzie nasza decyzja. Dziś 
bierzemy lekcje u mistrzów nawet po sześćdziesiąt-
ce. Tak więc jeżeli będziemy chcieli, możemy być na 
sali do końca życia. 
Wojtek: Przygoda z tańcem może nigdy się nie koń-
czyć. Można udzielać lekcji, być ekspertem. I może tak 
właśnie z nami będzie? 

In English 

FRIENDS WITH DANCE
The only time we can talk is their break between train-
ings. They come to the meeting on time, in sportswear, 
Jacek complains that he has lost keys to his flat again. 
Or rather their flat, because even though they moved 
out of their family house, they still live together. They 
look deceptively similar, both grinning and talkative. 
When I ask about dance, they keep on interrupting 
each other, as they both want to tell stories connected 
to their passion. Because it’s not only blood that con-
nects them, but also talent. Champions in standard 
dances – brothers Jacek and Wojciech Jeschke.
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Whose was the idea to take up ballroom 
dance and who copied whom?
Jacek: It was our mom’s idea. We started 
at the same time, but because I’m older, 
I started to go to tournaments sooner. 
We began to dance when we were in 
kindergarten. So at the beginning it was 
just for fun. After a year, the coach invited 

me to join the club – and I lost my will to dance, perhaps because 
of the seriousness. In fact, in the beginning, we weren’t so eager 
to dance at all, we preferred to play football or tennis, we skied. 
We also graduated from musical school, so we had plenty of 
things on our plate.
Wojtek: Back then, dance was at the very end of our list. 
Instead of playing football for a while longer, we had to go to 
the practice hall and dance with girls. At that age, you don’t 



think about dancing with a partner. We would go to training 
with a ball in our pockets. The girls stood in the corner, and we 
played with this ball. (laughs)
Jacek: What is more, in such a small town as Cieplice, our 
new occupation wasn’t exactly well received by our peers. They 
laughed when they peeped at us dancing with girls. But we had 
talent, so our mom somewhat forced us to train. And she was 
right, because we’ve grown to love dance.

Although casually at first, thanks to those trainings you 
won championship, and Jacek even won the Polish edition of 

“Dancing with the Stars.”
Jacek: It’s all thanks to our parents. Ballroom dance isn’t a cheap 
discipline. Our parents invested a lot of money in us, and today, 
thanks to such things as e.g. the program, it can be repaid. We 
didn’t become champions because we showed up in a TV program. 
It was a chance for us to be noticed. Winning as a debutant, 
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I somehow strengthened my position in 
the dancing world. In the next edition, my 
brother joined the crew, and thanks to that 
viewers know that the Jeschke brothers are 
professional dancers. But it’s not the end of 
our education.
Wojtek: The most expensive are clothes 
and lessons with instructors from abroad. 
We train all the time, and it consumes 
great amounts of money. The prize from 

“Dancing with the Stars” cannot possibly 
cover all the expenses that need to be paid 
for trainings and perfecting technique.

How is it possible that you both like 
standard dances, and on top of that – 
that your favourite dance is foxtrot?
Jacek: Wojtek, foxtrot is your favourite?
Wojtek: Yes…
Jacek: That’s a new one to me.
Wojtek: Because you didn’t ask. (laughs)
Jacek: Each dance has a different climate 

– foxtrot is very rhythmical. It contains 
a little bit of jazz, there’s a saxophone 
playing in the background. Even now, just 
talking about it gives me the shivers. We 
like dances not only for their steps, but also 
for the music.

Does it mean that you can’t dance Latin 
dances?
Wojtek: Of course not. That is, of course it 
doesn’t mean that. (laughs) I have to praise 
my brother – when he was a child, he won 
one of the most prestigious tournaments 
in the world – the German Open 
Championships – and defeated the best 
Russian couples precisely in the category of 
Latin dances.
Jacek: Our focus on standard dances has 
developed with time. Our physical features 
made us better suited for them – we are 
tall and thin, and that’s the typical cast 
of features for dancers of standard dances 
and half the battle. When a dancer is tall, 
obviously all lines look better.

The thing that distinguishes 
professional dancers is a characteristic 
manner. Sometimes it’s exaggerated and 
very expansive.
Jacek: Even when we played football, we 
always were ramrod straight, we stood out 
amongst our non-dancing friends. This 
manner is the result of years spent in the 
practice hall under the eye of professionals 
paying attention to the correctness of 
every gesture. Muscles begin to remember 
certain postures. Today I just can’t slouch. 

Especially that I associate with people 
who have this manner. At a prestigious 
tournament in Blackpool, England, even 
members of the audience look as if they 
came to a ball – straight, in beautiful 
festive clothes. So we, as dancers, have to 
look even better. We are very self-conscious 
and somewhat “puff” ourselves. Even 
champions from twenty years ago still have 
a hypercorrect posture. The Blackpool 
Dance Festival is a very prestigious event in 
the world of dancing – Wojtek won it once, 
I won it twice. We have written our names 
in its history, we are known there as “the 
Klitschko brothers of dance.” 

Convince me that ballroom dance is not 
only sequins.
Jacek: By no means is it only sequins. 
Sequins are only a small part of the world 
of dance. In fact, they constitute a ticket 
to a higher championship league. Children 

are not allowed to have sequins in their 
clothes, such ornaments are reserved only 
for the next class. So when you achieve it, 
you want to have those sequins, because 
they are the sign of your higher level.
Wojtek: Top couples start to resign from 
those sequins, they prove their class with 
dance rather than their partner’s dress.
Jacek: I, for example, hate dancing in 
a tailcoat, so I prefer to dance a show 
in which there is no strict dress code. 
Then I put on a shirt, a vest that I can 
unbutton. You can’t even imagine how 
uncomfortable a tailcoat is, and how hot 
you get in it! (laughs)

How does the road to professionalism 
look like and when does this 
professionalism begin?
Wojtek: It’s an individual decision. There 
is a category of “amateurs,” in which we 
are, although in fact we stopped being 





amateurs a long time ago. Today you can 
dance either in the category of “amateurs” 
or “professionals.” The champions’ league 
is the S class, and we dance in this class, 
even though we haven’t moved to being 
professionals yet. When it comes to classes, 
we’ve already achieved everything. Now 
we compete for titles, positions in rankings 
and championship in tournaments. Sports 
dance as such is practiced in the category 
of amateurs. Professionals focus not on 
tournaments but on shows. There are 
also amateur couples who move to being 
professionals, because they’ve achieved all 
they possibly could in tournaments.

Tell me about travels that you’ve made 
thanks to dancing.
Wojtek: There have been uncountable 
travels. Jacek has been to Singapore, I have 
been to Korea, although – no surprise here – 
we didn’t see much of either of the countries. 
A dancer’s travels are business travels.
Jacek: When you go abroad for a tournament, 
it’s usually a one-day trip that requires you to 
focus solely on this contest. So you don’t have 
time for sightseeing. We spent a lot of time 
in Moscow, because both Wojtek and I had 
our dancing partners there. It was a time 
when I was more often there than in Poland. 

I learned Russian automatically – our present 
coach comes from the Ukraine, so we talk 
with him in Russian as well.

Do dancers learn languages in advance?
Wojtek: Not in advance, but by the way, 
thanks to trainings with coaches from 
abroad. That’s why from the very beginning 
dancers have to speak fluent English.

What is the worst thing about ballroom 
dance?
Jacek: You look at me and think, “well, he 
travels to a different country every week, 
does a lot of sightseeing, meets new people, 
wins tournaments.” And what does the 
reality look like? It’s not a bed of roses, 
our trips are not holidays. In the course of 
one week, I sometimes visit four different 
countries, but the only things I see are 
gates at the airport and practice halls.
Wojtek: What can be a problem is the fact 
that you dance as a couple. And two people 
mean two different characters. You don’t have 
an influence on your career. There is always 
this other person with whom you need to 
reach a compromise. Do you know that when 
I was a child I used to hate my partners? 
Fortunately, we have wise parents who always 
managed to explain certain things to us.

Tomek Barański said that the worst 
compliment for a dancer is “you 
looked good.”
Wojtek: It’s a universal comment 
which means that there was nothing 
extraordinary about your dance, 
nothing that would distinguish you. 
And we care for something else. Because 
ballroom dance is not only sport, but 
also an art. And art means stirring 
emotions.

Do you treat dancing also as a business?
Wojtek: We have to. We can’t count on 
our parent’s support forever, and the TV 
program will end one day as well. So we 
are forced to think about dance from 
the business angle as well.

And if some day your adventure with 
dancing ends?
Jacek: First of all, it will be our decision. 
Today we receive training also from 
champions who are in their sixties. So if 
we want, we can be in the dance hall for 
the rest of our lives.
Wojtek: Our adventure with dancing 
may never end. You can teach, be an 
expert. And perhaps that’s what our 
future will look like. 
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Budujemy coraz to nowsze osiedla, deweloperzy w Trójmie-
ście wiele inwestycji sprzedają na pniu. Większość osiedli 
utrzymana jest we współczesnej stylistyce, nie nawiązują-

cej do poprzednich epok. A przecież można też inaczej.
Pod hasłem „nowoczesny” kryje się mnogość różnorakich 

stylistyk, od dużej ilości szkła, stali i bieli począwszy, po wnę-
trza, w których mamy elementy retro, meble vintage połączone 
sprytnie z nowoczesnym wykończeniem.

Warto połączyć kilka akcentów retro z nowoczesnym wykoń-
czeniem wnętrza. Spowoduje to, że nie będzie się ono starzało 
z biegiem lat, a wręcz przeciwnie – uzyska ponadczasowość, 
będzie otwarte na zmiany, wraz z wymianą mebla na nowy nie 
posypie się cała misternie utkana układanka elementów wykoń-

czeniowych. Taki miał też być dom moich 
kolejnych inwestorów.

Poznałam ich tuż po narodzinach ich 
córki Zosi, dobre kilka lat temu. Zawsze 
rozmawiało nam się dobrze o ich i moich 
planach na kolejne podróże i pomysłach 
na życie. I tak podczas jednej z rozmów 
powstał pomysł na ich dom. Ponad 
130-metrowe mieszkanie, którego posia-
daczami się stali, miało wspaniały widok 
na Gdyńskie Redłowo i powstało w nowo 
wybudowanym budynku.

Chcieliśmy nawiązać do nowojorskich 
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TRZEBA BYŁO JEDNOCZEŚNIE UWAŻAĆ,  
ABY WNĘTRZE NIE STAŁO SIĘ ZBYT 
KLASYCZNE, WIELKOFORMATOWE 
NOWOCZESNE PŁYTKI NA PODŁODZE 
I ŻARÓWKI NA KABLU JAKO OŚWIETLENIE.

loftów, kusiły nas betonowe ściany, blaty 
z OSB i meble z europalet, ale jednocze-
śnie eleganckie elementy wykończenia, 
takie jak bardzo wysokie drzwi do 
pomieszczeń, biokominek w eleganckim 
klasycyzującym portalu i wysmako-
wane baterie łazienkowe. Trzeba było 
jednocześnie uważać, aby wnętrze nie 
stało się zbyt klasyczne, dodając beto-
nowe okładziny ścian, wielkoformatowe 
nowoczesne płytki na podłodze, szarą 
współczesną kanapę i żarówki na kablu 
jako oświetlenie.



LUCYNA KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia się w jej 
życiu nieustannie. Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską pracownię architektury 
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które projektuje, 
takie kontrasty pojawiają się niejednokrotnie.  
Prywatnie od podobnych kontrastów nie stroni.

Zakład prefabrykacji betonu, z którym 
współpracuję od lat, wykonał dla nas 
słupy do wnętrza, które specjalnie mają 
lekko podniszczone krawędzie i obłupane 
narożniki. Inwestorzy samodzielnie wy-
konali tymczasową szafkę pod umywalkę 
w łazience – zbite ze sobą deski jako blat 
i nogi z drewna z odzysku sprawdziły się 
stylistycznie na tyle, że zdecydowaliśmy 
się je pozostawić. Grzejnik w kuchni to 
prawdziwe arcydzieło – jest oryginalny, 
ma ponad sto lat i pochodzi z gdańskie-
go Wrzeszcza. Pomalowany na nowo 



dostał drugą młodość. Kuchnia ma nowoczesny okap wyspowy 
w kolorze czarnym i w tym samym kolorze blaty – płytę OSB 
pomalowaną farbą. Rozwiązanie to wymaga pewnej dyscypliny 
od właściciela kuchni, ale ma za to wiele innych zalet – atrakcyj-
ną cenę i oryginalność między innymi.

Współczesne podziały w oknach i ich kolorystyka ładnie 
współgrają z holenderską rudą cegłą w gabinecie, która w innych 
częściach mieszkania pomalowana została na biało, aby nie 
zaciemnić wnętrza. W łazience znalazła się wyszukana ceramika 
w połączeniu z lampa montowaną na przykład w komórkach hal 
garażowych – właściciele początkowo nie byli przekonani do tej 
idei, ale udało mi się ich do niej nakłonić.

Pokój Zosi, zwanej pieszczotliwie przez Mamę Zochą, to 

miejsce, o którym marzy każdy 4-latka. Zabaw-
ki, dużo miejsca do przechowywania, plakaty 
w ramach, które możemy zmieniać według 
upodobań, i łóżko w ramie przypominającej 
domek. Na środku pokoju hi-hat, bo muzyka to 
wielka miłość taty Zosi, którą dzielnie przekazu-
je córce. Mimo klimatu dziecięcego, pokój wciąż 
ma w sobie trochę loftowy zadzior.

A najfajniejsze i najciekawsze jest to, że poza 
świetnym wnętrzem z interesującym charakte-
rem, właścicielka mieszkania Kasia tak zapałała 
miłością do architektury wnętrz, że teraz, już 
po ukończeniu szkół, sama zaczyna pracę w tym 
zawodzie i, kto wie, może znowu się spotkamy 
przy następnym projekcie – tym razem we 
wspólnej pracy dla innego inwestora.  

In English 

LOFT INTERIOR DESIGN

More and more housing estates are being built, 
and numerous investments in the Tricity are 
sold instantly. The majority of estates follow the 
contemporary design ideas, not referring to pre-
vious periods. But it does not have to be so.

The term ‘modern’ covers a multitude of vari-
ous styles, from the ones using a lot of glass, steel 
and whiteness, to the ones with retro interiors as 
well as vintage furniture cleverly combined with 
a modern decor.

It is a good idea to combine a few ret-
ro elements with a modern interior decor. 
Consequently, the interior will not go out of 
style with time; quite the reverse, actually. It 
will become universal and timeless, open to 
change, and the entire design composed of 
carefully selected elements will not bite the 
dust when a piece of furniture is replaced with 
a new one. That is what my investors wanted 
their apartment to be like.

I met them right after their daughter, Zosia, 
was born. We had always enjoyed talking about 
our journey plans and ideas for life. Once, when 
we were talking, an idea for their apartment 
emerged. An over 130 square metres apartment 
that they bought had a wonderful view of the 
Redłowo district in Gdynia and was located in 
a new building.

We intended the apartment to be arranged in 
the style of New York lofts; we were into concrete 
walls, OSB table tops, Euro-pallet furniture and, 
at the same time, elegant decor elements, such as 
really high doors, a bio-fireplace with an elegant 
classical portal, and sophisticated bathroom taps. 
However, we had to be careful not to make the in-
terior too classical. Therefore, we added concrete 
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wall tiles, largeformat modern floor 
tiles, a grey modern sofa, and bulbs 
hanging on cables.

In a precast concrete plant I have 
been cooperating with for years, we 
ordered interior poles with edges 
and corners intentionally worn out 
a bit. The investors made a provi-
sional sink cabinet in the bathroom 
themselves – they used boards as 
a top and second-hand wooden legs; 
we liked the cabinet so much that we 
decided to keep it. A heater in the 
kitchen is a real masterpiece – it is 
genuine; it is hundred years old and 
comes from the Wrzeszcz district 
in Gdańsk. It got a second life when 
we painted it. In the kitchen, there 
is a modern, black island hood, and 
there are table tops made from the 
OSB boards painted black. Such 
a solution requires a kind of self-dis-
cipline on the part of the kitchen 
owner, but it has a lot of other ad-
vantages – for example, an attractive 
price and its unique character.

The modern divided-light win-
dows and their colours match red 
Dutch bricks in the study; in other 
rooms, the bricks are painted white 
to lighten up the interior a bit. In the 
bathroom – there is fine ceramics 
in combination with a lamp usually 
placed in garage units, for example. 
At the beginning, the owners were 
not sure about it, but I managed to 
convince them.

Zosia’s (or, how her mum usually 
says – Zocha’s) room is a dream room 
of every 4-year-old: toys, large storage 
space, posters in frames that can be 
changed at any time, and a bed in 
a playful frame in the shape of a house. 
There is a hi-hat in the middle of the 
room, as music is Zosia’s father pas-
sion, which he shares with his daugh-
ter. Although it is a kids’ room, it is 
kept in the loft’s character and style.

And the best part is that besides 
a great interior of an interesting 
character, the owner of the apartment, 
Kasia, became so fascinated by interior 
design that after graduation, she began 
to work as an interior designer and, 
who knows, maybe we will meet again 
someday, participating in another 
project – and working together for 
another investor. 
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MOTORYZACJA 
JEST KOBIETĄ

Kobiety zatrudnione w polskiej branży motoryzacyjnej stanowią już 35% ogółu 
pracowników. Pojęcie słabej płci konsekwentnie traci na znaczeniu a damska 

część zespołu Porsche Centrum Sopot jest tego najlepszym przykładem.  
O tym jak wygląda praca w zaczarowanym świecie Porsche i co w samochodach 

pociąga je najbardziej zdradziły nam we wspólnej rozmowie.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Tomasz Sagan

Czy motoryzacja to dobre miejsce  
dla kobiety?
Karolina Łukaszewska – Marketing Manager: 
Wprawdzie motoryzacja to obszar, który 
do niedawna kojarzył się głównie z płcią 
męską, ale obserwujemy wyraźną zmianę. 
Wynika to z faktu, że kobiety coraz 
częściej również chcą przynależeć do tego 
świata. Jesteśmy niezależne, pewne siebie, 
otwarte, posiadamy dobre wykształcenie. 
Coraz częściej zajmujemy stanowiska 
menadżerskie i kierownicze do niedawna 
zarezerwowane głównie dla mężczyzn. 
Myślę, że to dobre posunięcie. W końcu 
kobieta łagodzi obyczaje.
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Agnieszka Panków – Asystentka serwisu: Dla większości kobiet 
najważniejsze jest by dojechać do celu bez zbędnego ryzyka, 
zwłaszcza jeżeli na pokładzie obecne są dzieci. To po prostu leży 
w kobiecej naturze.

Jak to jest pracować w środowisku tak zdominowanym przez 
mężczyzn?
Agnieszka Panków: Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że ciężko. 
Mamy wspaniałych kolegów, na których pomoc zawsze możemy 
liczyć. Można śmiało powiedzieć, że w tej branży zaciera się ta gra-
nica pomiędzy kobietami i mężczyznami, a rodzi się przyjacielska 
relacja. Staramy się być dla siebie nawzajem dużym wsparciem.

Czy to prawda, że kobiety coraz częściej samodzielnie i świa-
domie wybierają samochód, który chcą kupić?
Karolina Gołębiewska – Asystentka działu handlowego: Tak, 
jak najbardziej. Odwiedziło nas sporo pań, które samodzielnie 
dokonały wyboru oraz od początku do końca skonfigurowały 
swoje wymarzone Porsche.

Z pewnością każda z was ma swój wymarzony model samo-
chodu. Jaki to konkretnie model i dlaczego akurat ten?
Aleksandra Basak: Oczywiście czerwone Porsche 911 Turbo S. 
To kwintesencja wszystkiego, co w samochodzie najlepsze dla 
odważnej, silnej i niezależnej kobiety.
Ewa Teske – Administrator działu handlowego: Zdecydowanie 
Cayenne GTS. Jestem zwolenniczką dużych samochodów (bo 
bezpiecznie) i mocnych silników (satysfakcja z jazdy).

Podobno kobiety powodują mniej groź-
nych wypadków. Jak myślicie dlaczego?
Karolina Łukaszewska: To wynika z na-
szej natury. Kobiety na drodze są bardziej 
ostrożne, preferują  wolniejszą i dłuższą, 
ale też bezpieczniejszą jazdę. Jednak 
absolutnie nie należy nas szufladkować. 
Osobiście uważam, że zdolność prowa-
dzenia pojazdów wynika tylko i wyłącz-
nie ze znajomości zasad oraz doświadcze-
nia. Znam kobiety które świetnie jeżdżą, 
ale też widziałam niejednego mężczyznę 
stwarzającego poważne zagrożenie na 
drodze. Nie wrzucajmy więc wszystkich 
do jednego worka.
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jest bardzo ważna, bo spędzamy w niej znaczną część swojego 
życia. Dobre relacje między pracownikami mają duży wpływ na 
wydajność zespołu, a co za tym idzie, na wyniki firmy. Dlatego 
dbamy, aby atmosfera u nas była jak najprzyjemniejsza.

Gdzie widzicie się za 10 lat? Czy to nadal będzie branża moto-
ryzacyjna?
Karolina Gołębiowska: Bardzo dobrze się czuję w tym środo-
wisku, zatem jeśli będzie taka możliwość, to myślę, że bardzo 
chętnie zostanę w motoryzacji. 

In English 

THE AUTOMOTIVE INDUSTRY  
IS A WOMAN
35% of the automotive industry employees are women. The 
notion of the weaker sex has been gradually losing its mean-
ing, and women working in Porsche Centre Sopot are the best 
example of that phenomenon. We asked them what it is like 
to work in the magical Porsche world and what they like most 
about vehicles.

Is the automotive industry a good place for a woman?
Karolina Łukaszewska – Marketing Manager: Not so long 
ago, the automotive industry was mostly associated with the male 
sex, but a significant change has been observed recently. It results 
from the fact that more and more often women want to belong to 
that world, too. We’re independent, selfconfident, open-minded, 
well-educated. More and more often we are heads and managers, 

EWA TESKE, ADMINISTRATOR DZIAŁA HANDLOWEGO KAROLINA GOŁĘBIOWSKA, ASYSTENTKA DZIAŁU HANDLOWEGO

Jakie są wasze motoryzacyjne marzenia?
Aleksandra Basak: Możliwość uczestniczenia w Detroit Motor 
Show.

Zarekomendujcie naszym czytelnikom w kilku słowach jeden 
z samochodów Porsche.
Karolina Łukaszewska: Jak mawia nasz dyrektor, pan Paweł 
Chałupka: „raz Porsche, zawsze Porsche”. Te słowa mówią 
wszystko.

Co najbardziej lubicie w swojej pracy?
Ewa Teske: Zawsze podkreślam, że posiadanie pracy, do której 
przychodzi się z uśmiechem na ustach, jest niczym wygrana 
w Totolotka. Ja mam to szczęście. Atmosfera w miejscu pracy 

DOBRE RELACJE MIĘDZY 
PRACOWNIKAMI MAJĄ DUŻY 

WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ ZESPOŁU, 
A CO ZA TYM IDZIE, NA WYNIKI 

FIRMY. DLATEGO DBAMY, ABY 
ATMOSFERA U NAS BYŁA JAK 

NAJPRZYJEMNIEJSZA.
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ALEKSANDRA BASAK, ASYSTENTKA DZIAŁU HANDLOWEGO

AGNIESZKA PANKÓW, ASYSTENTKA SERWISU

which used to be reserved for men only. 
I think it's a good idea. After all, a woman 
has charms to soothe the savage breast.

Women are said to cause fewer serious 
accidents. Why?
Karolina Łukaszewska: It’s because 
of our nature. Women are more careful 
drivers, they tend to drive more slowly, 
but also more safely. But you shouldn't 
put us into a pigeonhole. I believe that the 
driving ability is based solely on experi-
ence and the knowledge of rules. I know 
women who are great drivers, but I’ve also 
seen many men causing danger to other 
road users. Let's not generalise then.
Agnieszka Panków – Service Assistant: 
For most women, the most important 
part is to arrive at a place without taking 
unnecessary risk, especially when there are 
children in the vehicle. It’s just their nature.

What is it like to work in the field that is 
so dominated by men?
Agnieszka Panków: I’d lie if I said it’s 
hard. We have great colleagues, whom we 
can always rely on. The boundary between 
men and women in this industry has been 

blurred, our relations are friendly. We try 
to support each other.

Is it true that more and more often 
women know what kind of vehicle they 
want to buy?
Karolina Gołębiowska – Sales Depart-
ment Assistant: Yes, of course. A number 

of women chose their vehicles and config-
ured their dream Porsche without any help.

Surely each of you has her own dream 
vehicle. What model is it and why?
Aleksandra Basak: It’s red Porsche 911 
Turbo S. It's the essence of everything 
a brave, strong and independent woman 
needs in a vehicle.
Ewa Teske – Sales Department Admin-
istrator: Definitely Cayenne GTS. I prefer 
large vehicles (safety) and powerful engines 
(satisfaction).

What are your automotive dreams?
Aleksandra Basak: I'd like to participate 
in Detroit Motor Show.Please recommend 
one of Porsche vehicles in a few words.
Karolina Łukaszewska: As our director, 
Mr Paweł Chałupka, says: “Once a Porsche, 
always a Porsche.” These words need no 
further explanation.

What do you like most about your job?
Ewa Teske: I always stress that if you like 
your job and you go to work with a smile on 
your face, it's like winning the lottery. I’m 
lucky that way. Atmosphere at work is really 
important because we spend a considerable 
part of our life there. Good relations among 
employees highly influence the performance 
of the team, and consequently, the company. 
That’s why we wish to create as pleasant 
atmosphere as possible.

Where do you see yourselves in 10 years’ 
time? Is it still the automotive industry?
Karolina Gołębiowska: I feel really good 
here, so if it's possible, I think I’d gladly 
stay in the automotive industry. 
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Czy wiecie, że na świecie jest ponad 400 ras psów? Różni je niemal wszystko, 
ale mało kogo to interesuje, bo najczęściej psy kupuje się oczami. Nieco później 

wychodzi na jaw, że od wyglądu znacznie ważniejszy jest temperament. 
Psa oczywiście. Ale nie bez znaczenia pozostaje również nasz. Z wyborem 

samochodu jest podobnie. Ford Ranger to bardzo duży pies.

tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz

FORD RANGER,  
CZYLI JAK ŚWIADOMIE 

KUPIĆ PSA
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie 
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga  

„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

Dawno, dawno temu, kiedy byłam 
dzieckiem, w naszym domu 
pojawił się pies. Mały, uroczy 

bokser, którego skutecznie zarekomendo-
wała koleżanka. Pies rósł bardzo szybko, 
a wraz z nim – lista zniszczeń, jakich do-
konywał w domu pod naszą nieobecność. 
Obicie wewnętrznej strony drzwi (tak 
wówczas modne) każdy właściciel małego 
psa spisywał na straty. Rodzice zacisnęli 

zęby również wtedy, kiedy ze ściany został wyrwany domofon. 
Strata telewizora była wyraźnym sygnałem, że w bloku można 
hodować kwiaty, a nie tak dużego psa. Z posiadaniem samocho-
dów wcale nie jest inaczej. Są takie, które w mieście żywot mają 
ciężki. Jednym z nich jest Ford Ranger.

Trafił w moje ręce, ponieważ uwielbiam ten segment. Kie-
rowanie samochodem wielkości Opery Narodowej to duża 
dawka radości, chociaż na koniec zawsze sobie powtarzam, że 
posiadanie takiego samochodu jest nie tyle abstrakcją, co czy-
stym szaleństwem. Samochód ma 5358 mm długości i podczas 
jakiekolwiek próby zaparkowania go w centrum miasta okazuje 
się, że to sporo wozu do kochania. W centrach handlowych 
sytuacja wcale nie wygląda lepiej, chociaż niektóre z nich rzucają 
koło ratunkowe w postaci kilku miejsc w rozmiarze XL. Kiedy 
jednak patrzę na niego z zewnątrz, jestem w stanie wybaczyć mu 
wszystko, bo to naprawdę miły widok dla oka.

Wnętrze robi wrażenie. Naprawdę. W przeciwieństwie do 
konkurencji Ford nie zdecydował się na czarną skórzaną tapi-
cerkę, a na pomarańczowo-czarną wariację sygnowaną napisem 
Wildtrak (najwyższa wersja wyposażenia, jaka przypadła mi do 
testu). Żółte przeszycia grasujące w całej kabinie pasażerskiej 
to słuszny ruch ze strony producenta, podobnie jak zamonto-
wanie webasto (czyli ogrzewania postojowego). To nie tylko cud 
techniki, to prawdziwy zaklinacz zimy, który można uruchomić 
zdalnie (zasięg do 1000 metrów) na tyle wcześnie, aby przed za-
jęciem miejsca za kierownicą kabina pasażerska zdążyła uzyskać 
temperaturę, która nie zabija wszelkiego życia. Wszystko ma 
swoją cenę – webasto również. W przypadku Forda Rangera to 
dodatkowe 6 765 zł brutto. No i kto by się zastanawiał?

Samochód, jak na pick-upy przystało, posiada napęd na tylną oś 
z możliwością włączenia napędu 4x4 oraz 4x4 z reduktorem. Ten 
ostatni wariant to prawdziwa broń tego tura, która sprawia, że 
w terenie niewiele jest w stanie go zatrzymać. Nie bez znaczenia 
pozostaje tutaj również serce – wysokoprężne 3.2 TDCI o mocy 
200 KM oraz imponujących 470 Nm momentu obrotowego. 
Odgłos? Jak na prawdziwą ciężarówkę przystało – głośny ryk. 
I nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. To zabawka dla do-
rosłych i z pewnością nikt nie oczekuje, że Ford Ranger okaże się 
pluszowym misiem. Dodatkowy element, który powinien posia-
dać Ford Ranger to kamera cofania. Fantastyczna, bowiem kąt wi-
dzenia ma niczym ryba – widzi wszystko. Wyjeżdżając z parkingu 
uniknęłam podbramkowej sytuacji zapewne z 500 razy, tylko dla-
tego, że za pomocą kamery miałam sytuację pod kontrolą. I, o ile 
nie jestem gadżeciarą, to uważam, że obecność kamery cofania 
jest w tym przypadku równie konieczna, co obecność kierownicy. 
Po siedmiu wspólnych dniach zwracałam samochód ze smutkiem 
w oczach. Mimo że sprawia sporo problemów wychowawczych, to 
moja sympatia do niego wcale nie topnieje.

Zawsze chciałam mieć dużego psa. Najbardziej dobermana. 



In English 

FORD RANGER – HOW TO BUY A DOG
Do you know that there are over 400 different breeds of dogs in 
the world? They are very different but no one is actually interest-
ed in that, because you buy a dog based on its looks. A bit later 
it turns out that character is much more important than looks. 
When it comes to dogs, of course. But ours is also important. 
And buying a car is similar to buying a dog. Ford Ranger is 
a very large dog.

Many years ago, when I was just a child, a dog appeared in our house. 
A little cute Boxer, recommended by a friend. It was growing very 
quickly, just like the list of things he has ruined when we were not home. 
Inside door cover (so popular back then) was given up by any small-dog 
owner. My parents have not said anything even when the intercom got 
ripped out of the wall. Losing a TV set proved that you can keep flowers 
in an apartment but not a large dog. Just like cars. There are those that 
have it difficult in cities. One of them is Ford Ranger.

I got it into my hands because I love this type. Driving a car the 
size of the National Opera is great fun, even if, in the end, I always tell 
myself that having such a car is not only an abstraction but craziness. 
The car is 5358mm long and when trying to park anywhere in the city 
centre you quickly realize that this is a lot of car. It is not much better 
in shopping centres, although some of them throw you a life raft in 
the form of a few XL-size parking spots. Still, when looking at it, I am 
ready to forgive everything because it is a very pleasant sight.
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The interior is very impressive. Seriously. 
Unlike the competition Ford did not go for 
black upholstery but for an orange-black 
variation with embroidered “Wildtrak” 
(highest quality version, which I was fond 
of). Yellow finishing of the passenger’s cabin 
was a good choice, just like equipping it 
with webasto (stand-still heating). This is 
not just a technological jewel but also a true 
winter-fighter, which can be run from afar (at 
the distance of up to 1000m), early enough 
so that the passenger’s cabin’s temperature 
is high enough to uphold life before you get 
behind the wheel. Everything has its price 
and so does webasto. With Ford Ranger it is 
another 6765PLN. Who would hesitate?

The car, as pick-ups do, has a back axis 
with the option of turning on 4x4 drive 
and 4x4 reduction drive. The latter is the 
true weapon of this monster, making it 
near impossible to stop in terrain. Not to 
mention the heart: diesel 3.2 TDCi 200hp 
and an impressive 470 Nm of torque. 
Sound? Like it should be in a real truck – 
loud roar. And I cannot imagine it being 
any other way. This is a grown-up’s toy and, 
surely, no one would expect For Ranger 
to be a Teddy Bear. Another element that 
Ford Ranger should be equipped with is 
a reverse camera. A fantastic one, because 
it has fish-eye angle vision and can see 
everything. When going out of a parking 
lot I was saved by the camera only about 
500 times, just because it ensured I had 
the situation under control. And, although 
I am not gadget-obsessed, I think that in 
this case a reverse camera is as essential as 
a steering wheel. After spending seven days 
together I returned the car with tears in my 
years. Although it causes many issues my 
sympathy for it is constantly growing.

I have always wanted a big dog. Prefera-
bly a Doberman. 
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PIĘKNY UŚMIECH 
– ZDROWIE, URODA CZY MODA?

Wyraz naszej twarzy niewątpliwie  
ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani 

przez otoczenie. Oczywistym jest, że 
uśmiechając się, wzbudzamy pozytywne 

uczucia. I na odwrót. Nasza ponura  
mina na pewno nie zjedna nam nikogo.

tekst:  lek. stom. Krzysztof Kruszyński  
zdjęcia: Mat. prasowe
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Jednak nie sama mimika determinuje 
urok, powab i szczerość naszego uśmie-
chu. Pogodna, zdrowa twarz to także 

karnacja skóry, oprawa oczu, zarys ust, owal 
twarzy i jeszcze kilka innych czynników, 
a przede wszystkim nasze zęby. Uśmie-
chając się informujemy otoczenie o tym, 
że jesteśmy zdrowi, zadowoleni, że kogoś 
darzymy sympatią, że osiągnęliśmy sukces 
itd. Nie może w takim razie dziwić tak duże 
zainteresowanie metodami, które popra-
wiają nasz uśmiech. Obecnie bardzo mocno 
rozwinęły się nowe dziedziny medycyny, 
takie jak medycyna estetyczna czy stomato-
logia estetyczna.

Jedną z bardzo skutecznych metod 
dostępnych na rynku, dzięki której mo-
żemy pozbyć się kompleksów związanych 
z brzydkim kolorem i kształtem zębów są 
licówki. Najnowsze badania wykazują, że 
aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona 
ze swojego uzębienia i chciała by poddać 
się zabiegom poprawiającym wygląd ich 
zębów. W swoim gabinecie dentystycznym 
często słyszę pytania: co to są licówki, 
po co je robić, czy pękają, czy odpadają, 
czy się przebarwiają? Licówka to bardzo 
cienka warstwa materiału, które przy-
kleja się na powierzchni przedniej zęba. 
Materiałem najczęściej jest kompozyt lub 
porcelana. Jednak najlepsze efekty daje 
porcelana. Ma to na celu skorygowanie 
kształtu zębów, zlikwidowanie przebar-
wień, niekorzystnego koloru i odbudowę 
częściowo utraconych struktur zęba. Mo-
żemy także zlikwidować przerwy między 
zębami, skorygować położenie ich w łuku.

Czy licówki pękają, odbarwiają się i czy 
odpadają? Są materiały dedykowane właśnie 
do tych konkretnych celów. Zachowanie 
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w gabinecie dentystycznym reżimu 
technologicznego zmniejsza do minimum 
niebezpieczeństwo utraty licówki, więc 
zdarza się to niezwykle rzadko. Materiał 
ceramiczny, z którego są one wykonane, nie 
ulega przebarwieniom w trakcie upływu 
czasu, a jego piękny wygląd i struktura nie 
tylko naśladują, ale i poprawiają naturę. 
Dzięki temu, że ma on wytrzymałość 
zdecydowanie większą niż prawdziwy 
ząb, wzmacnia go. Montaż uzupełnienia 
metodą adhezyjną powoduje, że licówka po 
zamontowaniu tworzy nierozłączną całość 
z zębem. Jej wygląd jest tak doskonały, że 
niejednokrotnie lekarze dentyści mają 
kłopot ze wskazaniem zębów poddanych 
zabiegom z zakresu stomatologii estetycznej. 
Oczywiście, jak każda metoda, również i ta 
ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania. 
Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzo-
we, które powodują nadmierne obciążenie 
zębów olicowanych oraz parafunkcje, czyli 
złe nawyki zgryzowe (obgryzanie paznokci, 
gryzienie długopisów...). Do przeciwwska-
zań zaliczają się także patologiczne zgrzy-
tanie zębami, brak lub niewystarczająca hi-
giena jamy ustnej, zęby martwe i w większej 
części objęte wypełnieniami czy próchnicą. 
W tych przypadkach mamy do dyspozycji 
inne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Dzięki temu, że dysponujemy tak no-
woczesnymi technologiami i materiałami 
obserwujemy stały wzrost zainteresowa-
nia tymi zabiegami i pacjenci decydują się 
na nie z mniejszą obawą.

Sam bardzo chętnie stosuję obecnie 
licówki w swojej praktyce stomatologicznej. 
Cieszę się, że w określonych sytuacjach mam 
do dyspozycji materiały i technologie, dzięki 
którym mogę pomóc moim pacjentom.  

In English 

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH, 
GOOD LOOKS OR FASHION?
Undoubtedly, our facial expression has 
a great impact on how we are perceived 
by our environment. It’s obvious that 
when we smile, we invoke positive feelings. 
And the other way around – our sour face 
definitely won’t win anyone over.

But not only facial expressions determine 
the charm, allure and honesty of our smile. 
A cheerful, healthy face is the effect of many 
factors, such as our complexion, colouring, 
shape of our lips, contour of our face and 
several others, but first and foremost – our 
teeth. When we smile, we send a message to 
our environment that we’re healthy, happy, 
that we like someone, that we’ve achieved 
success, etc. No wonder, therefore, that so 

many people are interested in methods that 
can improve our smile. Currently, we are 
witnessing dynamic development of new 
fields of medicine, such as aesthetic medi-
cine or aesthetic dentistry.

One of very effective methods available 
on the market, thanks to which we can 
now get rid of complexes connected with 
unsightly colour or shape of our teeth, are 
veneers. Most recent research shows that 
as many as 75% of people are displeased 
with the state of their dentition and would 
like to undergo treatments that would im-
prove the appearance of their teeth. In my 
dental office I often hear such questions 
as “what are veneers?”, “why do you make 
them?”, “do they break?”, “do they fall 
off?”, do they become discoloured?”. 

Veneer is a very thin layer of materi-
al that you stick to the front surface of 
a tooth. Most often, the material is com-
posite or porcelain. But the best effects are 
achieved with porcelain. It is supposed to 
correct the shape of teeth, eliminate stains 
or unfavourable colour, and reconstruct 
the partially lost structures of a tooth. We 
can also eliminate gaps between teeth and 
correct their layout in the arch. 

Do veneers break, become discoloured 
or fall off? There are materials dedicated for 
those specific purposes. Maintaining a tech-
nological regime in a dental office consider-
ably lowers the probability of losing a veneer 
to a minimum, so it happens very rarely. 
Ceramic material, from which they are made, 
is not susceptible to discolourations over the 
course of time, and its structure and good 
looks not only emulate nature, but also im-
prove it. And because it is more durable than 
natural teeth, it strengthens them.

The fitting of filling with the adhesive 
method makes the veneer become an insep-
arable whole with the tooth. Its appear-
ance is so perfect that sometimes dentists 
themselves have problems with differen-
tiating which teeth have been subjected to 
treatments of aesthetic dentistry. Of course, 
just like any other method, also this one has 
its own limitations and contraindications, 
e.g. occlusal anomalies that cause excessive 
burdening of the veneered teeth, and para-
functions, that is bad occlusal habits (biting 
nails, chewing on pens, etc.). Contrain-
dications also include pathological teeth 
grinding, insufficient or lack of hygiene of 
oral cavity, dead teeth or teeth that are full 
of fillings or cavities. In those cases, we can 
use other types of prosthetic fillings. 

Because we have such modern technol-
ogies and materials at our disposal, we 
observe a constant increase in interest 
in those treatments, and patients decide 
to undergo them with less apprehension. 
I gladly use veneers in my dental practice. 
I am happy that in certain situations I can 
use materials and technologies thanks to 
which I can help my patients.  

MIEJSCA 
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tel. 17 85 28 494
Rzeszów, ul. Rejtana 31C
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FOTOGRAF / Photographer: Michał Kownacki www.michalkownacki.com
MODELKA / Model: Kinga Korszla

WIZAŻ / Visage: Kaja Dobroń
WŁOSY / Hair: Mariusz Czech

STYLIZACJA / Stylist: Agnieszka Osuchowska
FUTRO / Fur: Saga Furst

Fotograf jest reprezentowany przez agencję artystyczną theOrlowska www.theorlowska.com
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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

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 – TAXI 400-400
+48 42 6500 500 – TAXI PLUS

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

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
i wschodniego A2
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2 and east A2
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

PODSTAWOWE INFORMACJE 
BASIC INFORMATION

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
http://lotnisko.lodz.pl/pl/prawa-pasazerow.
html#tab15

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
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 do 24.03.2017 12:05 13:55 JP496 CRJ700 Adria
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

...4... do 23.03.207 13:50 13:45 FR1979 B738 Ryanair

......7 do 19.03.2017 13:15 11:50 FR1979 B738 Ryanair
ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... do 20.03.2017 10:00 11:30 FR1625 B738 Ryanair
....5.. do 24.03.2017 15:25 16:55 FR1625 B738 Ryanair

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

1.3.5.. do 24.03.2017 10:05 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.....6. do 25.03.2017 15:30 16:55 FR2469 B738 Ryanair
......7 do 19:03.2017 12:55 14:20 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)
123456. do 24.03.2017 07:00 08:20 JP152 CRJ700 Adria
1.345.6 do 24.03.20171 17:15 18:35 JP174 CRJ700 Adria

ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

1 Adria Airways / Lufthansa codeshare

www.lotnisko.lodz.pl
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