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Grzegorz 
Kapla

Reżyser, scenarzysta, 
pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor 
największych pols-
kich hitów komedio-
wych w XXI w. (m.in. 

"Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testoster-
on" - stale obecny 
w teatrach w kilkuna-
stu krajach - jest 
również jedną z na-
jpopularniejszych 
dziś polskich sztuk 
na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy".

IN ENGLISH 

A director, screenwrit-
er, writer, playwright 
and journalist. The 
author of the biggest 
Polish comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testoster-
on and Lejdis). Present 
in theatres  
in several countries all 
the time, Testosteron 
is also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world. In 
2015, Saramonowicz 
published his best-
seller book entitled 
Chłopcy (Boys).

fot. Dorota Czoch

Andrzej  
Saramonowicz

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

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

IN ENGLISH 

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

fot. Sylwester Ciszek

Mateusz  
Kusznierewicz

Jacek  
Górecki

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. prasowe

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma 
też „Gazetę Wy-
borczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi 
kawę i rozmowy. Nie 
kończy na jednym 
pytaniu, ale unika 
ludzi, którzy mówią 
bez końca. Jest 
też uzależniona od 
newsa i książek. Nie 
lubi marnować czasu 
i brzydzi się plotami.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

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

IN ENGLISH 

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

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

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

IN ENGLISH 

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

fot. Joanna Ogórek 

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

IN ENGLISH 

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

its opening night.

fot. Monika Szałek

Katarzyna 
Warnke

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Monika
Szałek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Jakub
wski

Kamil
Sadkowski
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Czasami dobrze jest nie dać się skusić neonom i po 
prostu ruszyć przed siebie wynajętym samochodem. 

TEKST I ZDJĘCIA: Tomasz Szykulski

AMERYKI



G
dyby kilka miesięcy 
temu ktoś zapytał mnie 
o pierwszą rzecz, która 
kojarzy mi się ze Stanami 
Zjednoczonymi, byłaby to 

z całą pewnością rozświetlona panorama 
Nowego Jorku lub innego z wielkich 
miast Ameryki, które miałem okazję 
fotografować podczas wcześniejszych 
podróży. Nie ma w tym nic zaskakujące-
go – obraz USA w popkulturze to przede 
wszystkim wieżowce, ulice pełne fast 
foodów i żółtych taksówek, mania wiel-
kości oraz wizja pożądanego przez wielu, 
zachodniego stylu życia – a wszystko to 
pod kultową, biało-czerwono-granato-
wą flagą z gwiazdkami. Moja percepcja 
zmieniła się niedawno, gdy podczas ko-
lejnej wizyty w USA zdecydowałem się 
na wynajęcie samochodu i odwiedzenie 
kilku z najbardziej znanych parków na-
rodowych Ameryki: Yosemite, Wielkie-
go Kanionu oraz Doliny Śmierci. W ten 
sposób narodziła się niezwykła przygo-
da, o której fragmentach opowiem wam 
także od strony technicznej – tak, by 
ułatwić zaplanowanie podobnej podróży 
w przyszłości.

Często spotykam się z opinią (z którą 
się kompletnie nie zgadzam), że najlep-
szym i najciekawszym punktem Stanów 
Zjednoczonych jest Nowy Jork. Pomimo 
jego wielu zalet i dziesiątek atrakcji 

Spokojnego. Takie połączenie sprzyja 
pieszym wędrówkom z aparatem, czyli 
temu, co na wyjazdach lubię robić naj-
bardziej. Jednak podstawową zaletą tego 
miasta jest dla mnie lokalizacja – bli-
skość oceanu, zagłębia technologicznego 
znanego jako Dolina Krzemowa, a także 
parków narodowych Sekwoi i Yosemite. 
W zasięgu jest również największe miasto 
Kalifornii – Los Angeles, które dzieli 
niecałe 6 godzin jazdy. Z tego powodu 

przyciągających co roku miliony tury-
stów, jestem zdania, że znacznie bardziej 
interesującym miastem jest położone 
na zachodnim wybrzeżu San Francisco. 
Istotną rolę odgrywają tu indywidualne 
preferencje – w odróżnieniu od gęstego, 
nieco szarego i przytłaczającego Nowego 
Jorku, San Francisco jest mniejsze, 
bardziej zielone, przełamane charaktery-
stycznymi wzgórzami i otoczone wodami 
Zatoki San Francisco oraz Oceanu 
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pobyt w tym regionie warto urozmaicić 
o wynajęcie samochodu, które ułatwi 
dotarcie do wyżej wymienionych miejsc.

Zanim przejdę do opisu odwiedzonych 
lokacji, warto wspomnieć w kilku słowach 
o technicznej stronie całego przedsię-
wzięcia. Wypożyczenie auta w USA jest 
stosunkowo łatwe – do tego celu potrzebu-
jemy jedynie karty kredytowej i paszportu. 
Opłaty różnią się dosyć znacznie zależnie 
od wybranego modelu, wypożyczalni, pa-
kietu ubezpieczenia i dodatkowych usług: 
cenę jednego dnia korzystania ze średniej 
klasy samochodu (wraz z ubezpieczeniem 
i paliwem) bez większego problemu ograni-
czymy do poziomu poniżej 100 dolarów, co 
przy rozłożeniu kosztów na kilka osób nie 
jest ogromnym wydatkiem. Warto jednak 
pamiętać, że zwrot samochodu w innym 
mieście znacznie podnosi stawki – właśnie 
dlatego najlepiej ułożyć plan tak, by do-
celowo wrócić do punktu początkowego. 
W moim przypadku najlepiej sprawdziła 
się koncepcja wynajęcia auta w San Franci-
sco, a następnie drugi raz w Las Vegas.

Pierwszym celem na trasie był park 
narodowy Yosemite, oddalony o oko-
ło 250 kilometrów od San Francisco; 
przejechanie tej trasy zajęło niecałe 
trzy i pół godziny. Już sama jazda była 
ciekawym doświadczeniem. Krajobraz 
stopniowo zmieniał się z nizinnego na 
górski, a pogoda z łagodnego klimatu 
oceanicznego wybrzeża na typowo zimo-
wy. Trasa początkowo prowadziła przez 

17
 

KRAJOBRAZ STOPNIOWO ZMIENIAŁ SIĘ Z NIZINNEGO 
NA GÓRSKI, A POGODA Z ŁAGODNEGO KLIMATU 
OCEANICZNEGO WYBRZEŻA NA TYPOWO ZIMOWY. 
TRASA POCZĄTKOWO PROWADZIŁA PRZEZ 
GĘSTĄ ZABUDOWĘ MIEJSKĄ WOKÓŁ ZATOKI SAN 
FRANCISCO, MIĘDZY INNYMI MIASTO OAKLAND, 
NASTĘPNIE PRZEZ MNIEJSZE MIEJSCOWOŚCI, 
BY W KOŃCU ZMIENIĆ SIĘ W KRĘTĄ DROGĘ 
PROWADZĄCĄ PRZEZ LASY I GÓRSKIE REJONY.



Ano dlatego, że znajduje się ona mniej 
więcej w połowie drogi między dwoma 
wspomnianymi wyżej rezerwatami, a do-
datkowo stanowi atrakcję samą w sobie. 
W połączeniu ze stosunkowo niskimi 
cenami noclegów, wynajmu samochodów 
i lokalnych rozrywek, Las Vegas z całą 
pewnością uatrakcyjni podróż przez 
zachodnie stany Ameryki.

O Wielkim Kanionie napisano już 
wiele. Dolinę rzeki Kolorado w stanie 
Arizona na dystansie dziesiątek kilome-
trów otaczają strome skalne zbocza, które 

TRASA PRZEZ PARK PROWADZI WZDŁUŻ SKALNYCH 
ŚCIAN, A ROZMIESZCZONE W REGULARNYCH OD-
STĘPACH PUNKTY WIDOKOWE POZWALAJĄ ZATRZY-
MAĆ SIĘ I PODZIWIAĆ BEZKRES OTACZAJĄCEJ NAS 
PRZESTRZENI. NAPOTKANE TAM WIDOKI TRUDNO 
OPISAĆ SŁOWAMI – MYŚLĘ, ŻE NAJLEPIEJ ODDAJĄ 
TO MOJE ZDJĘCIA. 
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gęstą zabudowę miejską wokół zatoki 
San Francisco, między innymi miasto 
Oakland, następnie przez mniejsze miej-
scowości, by w końcu zmienić się w krętą 
drogę prowadzącą przez lasy i górskie 
rejony. Obserwowanie tej różnorodności 
stanu Kalifornia było fascynujące, jednak 
najlepsze czekało dopiero po przekrocze-
niu granic parku narodowego Yosemite. 
Tutaj sceneria była już typowo zimowa, 
a wjazd wgłąb rezerwatu wymagał mon-
tażu łańcuchów na koła samochodu.

Yosemite to ogromna przestrzeń, 
którą gęsto porasta las. Trasa przez 
park prowadzi wzdłuż skalnych ścian, 
a rozmieszczone w regularnych odstępach 
punkty widokowe pozwalają zatrzymać 
się i podziwiać bezkres otaczającej nas 
przestrzeni. Napotkane tam widoki 
trudno opisać słowami – myślę, że 
najlepiej oddają to moje zdjęcia. Przejazd 
przez park nie jest jednak łatwy, o czym 
przekonało się wielu kierowców mijanych 
na trasie – źle założone łańcuchy lub brak 
przygotowania do jazdy w zimowych 
warunkach wielokrotnie powodowały 
konieczność interwencji służb ochrony 
parku, skutkując zablokowaniem ruchu 
na jednopasmowej drodze. Przejazd przez 
Yosemite zajął jednak więcej czasu niż za-
kładałem, przez co do kultowego punktu 
widokowego na masyw El Capitan 
dotarłem dopiero późnym popołudniem. 
Był to jednak idealny moment na wyko-
nanie zdjęć w świetle ostatnich promieni 
zachodzącego słońca, a następnie powrót 
do San Francisco.

Podobnie jak w przypadku Yosemite, 
wynajęcie samochodu było najlep-
szym sposobem na odwiedzenie dwóch 
innych parków narodowych zachodnich 
Stanów Zjednoczonych, czyli Wielkiego 
Kanionu Kolorado i Doliny Śmierci. 
Tu dystans podróży był jednak większy, 
gdyż w obu wypadkach dojazd z bazy 
wypadowej w Las Vegas zajął prawie 5 
godzin. Dlaczego stolica hazardu w stanie 
Nevada stanowiła punkt początkowy? 
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można okrążyć jedną z dwóch tras: pętlą 
południową lub północną. Za sprawą 
ograniczonego czasu zdecydowaliśmy się 
tylko na pierwszą z nich, która uważana 
jest za ciekawszą – głównie ze względu na 
lepsze widoki i krótszy dystans. Istotnie, 
wrażenie, jakie zrobił na nas kanion, było 
olbrzymie. Podobnie jak w przypadku 
Yosemite, kluczem było tutaj zatrzymy-
wanie się na kolejnych punktach obser-
wacyjnych i piesze wędrówki po okolicy, 
dzięki czemu można w pełni docenić 
piękno naturalnego krajobrazu.

Zupełnie innym doświadczeniem oka-
zała się wizyta w parku narodowym Doli-
ny Śmierci we wschodniej części stanu 
Kalifornia. W odróżnieniu od Yosemite 
i Wielkiego Kanionu, trasa prowadziła 
przez bezkres otwartej przestrzeni, a nie 
wzdłuż zboczy, przepaści lub określonych 
atrakcji. Właściwie cała droga była zbio-
rem niezwykłych punktów widokowych; 
te wskazane przez służby parku, m.in. 
kultowy Zabriskie Point, stanowiły jedy-
nie dodatek. Kluczem do doświadczenia 
ogromu Doliny Śmierci było zatrzymy-

wanie się w miejscach oddalonych, przy-
padkowych. To właśnie tam najłatwiej 
było poczuć panującą tam kompletną 
ciszę i pustkę skalistej przestrzeni, którą 
otaczały oddalone o wiele kilometrów 
górskie zbocza. Moją uwagę zwróciła 
także różnorodność tego miejsca: oprócz 
skał charakterystycznym elementem były 
tam też wydmy, ale również ogromne 
przestrzenie wyschniętych jezior.

Pomimo powierzchni porównywalnej 
do polskich województw, Yosemite, Wielki 
Kanion i Dolina Śmierci stanowią jedynie 
niewielki wycinek prawdziwego oblicza 
Ameryki, którego najłatwiej doświadczyć 
poprzez zorganizowanie prywatnego trans-
portu. Jazda samochodem przez bezkres 
zachodnich Stanów to czysta przyjemność, 
a jednocześnie niezwykłe doświadczenie, 
które nie ogranicza się tylko do wizyt 
w parkach. Zaryzykowałbym stwierdzenie, 
że pobyt w miastach warto ograniczyć do 
minimum, zamiast tego skupiając się na 
rezerwatach, bezdrożach, małych mia-

steczkach i atrakcjach spotkanych na trasie. 
W takim wydaniu wyprawa do Ameryki 
będzie bardziej ciekawa, inspirująca, 
a przede wszystkim różnorodna. 

IN ENGLISH 

ROUTES OF AMERICA

Sometimes it is good not get tempted 
by neon signs and just go ahead in 
a rental car. 

If a few months ago someone had asked 
me about first thing which I associate 
with the USA, for sure it would have 
been the ablaze panorama of New York 
or other big cities of America, which 
I could photograph during my previous 
trips. And it’s not surprising: the image 
of the USA in popular culture mainly 
consists of skyscrapers, streets full of fast 
foods and yellow cabs, megalomania, and 
the vision of western lifestyle desired by 
many – all of that under an iconic, white-



red-blue flag with stars. My perception 
has changed recently after having decided 
to rent a car and visit a few most famous 
national parks of America: Yosemite, the 
Grand Canyon and the Valley of Death. 
That is how an amazing adventure com-
menced and now I am going to tell you 
about its technical side in order to make 
your future journey easier to plan.

I often hear opinions (with which 
I completely do not agree) that New York 
is the best and most interesting place 
in the United States. Despite its many 
advantages and tons of attractions ap-
pealing a lot of tourists every year I think 
that the city located on the West Coast, 
San Francisco, is much more interesting. 
These are personal preferences which 

play main role here; in contrast to dense, 
a bit grey and overwhelming New York, 
San Francisco is smaller, greener with 
characteristic hills and surrounded by 
the waters of the San Francisco Bay and 
the Pacific Ocean. Such a connection en-
courages to walk with a camera and that 
is what I like the most during my trips. 
However, the main advantage of this 
city is its location: close to the Ocean, as 
well as to technological sector known as 
Silicon Valley, and also national parks, 
Sequoia and Yosemite. Even Los Angeles, 
the biggest city of California, is in your 
range with not more than six-hour drive. 
That is why you should rent a car, which 
will make possible for you to visit the 
aforementioned places.

Before I move onto descriptions of 
places visited, the technical side of the trip 
is worth mentioning in a couple of words. 
Renting a car in the USA is quite easy: all 
you need is a credit card and a passport. 
Fees might differ regarding chosen model, 
rental company, insurance package or 
additional services; the price of using 
a middle-class car (together with insurance 
and petrol) should be below 100 dollars 
a day, which is not a big expense if you 
spare the cost for a few people. It is good 
to remember that returning a vehicle in 
another city greatly increases the costs so it 
is best to plan your journey in such a way 
that finally you get back to the starting 
point. In my case it was best to first rent 
a car in San Francisco, then in Las Vegas.
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The first destination point on our way 
was Yosemite National Park situated 
around 250 kilometres from San Francis-
co. It took us less than three hours and 
a half to get there. Even the ride was an 
interesting experience. The landscape 
gradually changed from lowland do 
mountain, and the weather from mild 
oceanic climate to typically winter. Ini-
tially, the road led through dense urban 
sprawl around the San Francisco Bay, for 
example, Oakland, then through smaller 
towns, and finally it transformed into 
a winding road leading through forests 
and mountain regions. Observing the di-
versity of California State was fascinating 
but the best waited for us after getting 
into Yosemite National Park. Its scenery 

was typically winter and entering deeper 
into the preserve required attaching snow 
chains to the wheels.

Yosemite is an enormous space with 
dense forest. The way through the park 
leads alongside rock faces, and beauty 
spots placed at regular intervals make you 
able to stop and admire vastness of sur-
rounding space. It is hard to describe those 
views, I think my photos capture them 
best. The ride through the park is not easy, 
what could be observed among many oth-
er drivers: badly attached snow chains or 
lack of preparations to drive in winter con-
ditions required numerous interventions of 
the park’s services, and often blocked the 
traffic on this one-way road. The ride took 
more time than I had expected and that 
is why I did not get to a cult beauty spot 
on El Capitan before very late afternoon. 
However, it was an ideal moment to take 
photos in last rays of sunset and then come 
back to San Francisco.

Similarly to Yosemite trip, renting a car 
was the best way to visit another two 
national parks in the western part of the 
United States, Grand Canyon and Death 
Valley. This time trip distance was much 
bigger and getting to the destination point 
from our starting point took us almost five 
hours. Why had we made the gambling 
capital in Nevada our starting point? Well, 
it is situated more or less halfway between 
two aforementioned preserves and it is 
the attraction itself. With relatively low 
costs of accommodation, car hire and local 
entertainment, Las Vegas will definitely 
spice up your trip through the western 
states of America.

A lot has been said about the Grand 
Canyon. The valley of the Colorado River 
in Arizona is surrounded by steep rock 
slopes, which you can circle with either 

southern or northern loop. Because of 
limited time we decided for the former 
which is thought to be more interest-
ing, mainly because of better sights and 
shorter distance. Indeed, the Canyon im-
pressed us greatly. Just as in Yosemite, the 
key here was to stop at beauty spots and 
stroll in the area so we could truly appre-
ciate the beauty of natural landscape.

The visit in Death Valley National 
Park in the western part of California was 
quite a different experience. In contrast to 
Yosemite and Grand Canyon, the route 
led through infinite open space, and not 
alongside slopes, gorges or certain attrac-
tions. Actually, the whole way was a set of 
remarkable beauty spots; those recom-
mended by park services, like Zabriskie 
Point, were just an addition. The key to 
experience immensity of Death Valley 
was to stop at remote, random places. 
There we could feel complete silence and 
emptiness of rocky space surrounded by 
mountains many kilometres away. What 
also drove my attention was diversity of 
the place: besides rocks there were also 
characteristic dunes and vast dry lakes.

Despite the area comparable to that of 
Polish provinces, Yosemite, Grand Can-
yon, and Death Valley are just a little ex-
cerpt from the real face of America which 
can be easily experienced by organizing 
private transport. Driving a car through 
the vastness of western states is a great 
pleasure and, at the same time, unusual 
experience which is not limited only to 
visiting parks. I will venture the statement 
that it is good to keep a stay in cities to 
a minimum and concentrate on preserves, 
wastelands, small towns and attractions 
met on the road. In such a way, a jour-
ney to America will be more interesting, 
inspiring and, above all, diverse. 



Michał Polak swoje pływanie zaczynał od łódek, ale szybko 
stwierdził, że deska z żaglem jest fajniejsza. Dziś staje zatem 

w szranki z najlepszymi na deskach BIC, ale najbardziej pociąga 
go slalom, dyscyplina dla prawdziwych twardzieli. Aha, byłbym 

zapomniał – Michał ma 14 lat.

TEKST: Jakub Milszewski   ZDJĘCIA: Izabela Guga-Marek
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treningi w klubie. 
Każdy rok to dla Michała ponad 

200 dni treningowych. Minimum 600 
godzin. Prawie po dwie godziny dziennie. 
Ale on nie ma dość.

– Michał już teraz o niczym innym nie 
mówi, jak tylko o tym, że w przyszłym 
roku na miesiąc lub półtora pojedzie na 
trening na Teneryfę – mówi Jakub Polak.

Teneryfa? Pływanie? Szczęściarz, chcia-
łoby się powiedzieć, i niewątpliwie byłaby 
to prawda. Ale jeżdżenie po świecie żeby 
pływać to nie fanaberia. W Polsce w lecie 
w ogóle nie wieje na slalom. Większość 
zawodników na stałe mieszka na południu 
Francji, na Kanarach, na Karaibach. Żeby 
ćwiczyć muszą mieć warunki. Jeśli Michał 
chce uczyć się od nich i z nimi rywalizo-
wać, musi latać. Szkolni koledzy Michała 
oglądają jego zdjęcia i czytają relacje 
z wyjazdów na Facebooku. 

– Zazdroszczą? – pytam.
– Rzadko jestem w szkole, to dla-

tego – mówi Michał. – Chodzę do 
autonomicznego gimnazjum w Gdańsku. 
Nauczyciele mi bardzo pomagają i nie 
robią problemów z tym, że mnie nie ma. 
Dają mi materiały i pozwalają zaliczać 
przedmioty – relacjonuje. 

Na desce trzeba się utrzymać, uważać, 
żeby nie wpaść do wody, pompować, żeby 
płynąć szybciej. Ale jest ciężej – dodaje.

Od tego czasu Michał zaczął żyć wy-
łącznie deską. Inne gry go nie kręciły. Na 
komputerze ostatni raz grał jakieś trzy 
miesiące temu i nie tęskni. Choć koledzy 
grają w tenisa i koszykówkę, on został 
przy desce. W klubie pływa na BIC-u i to 
skutecznie – pomimo młodego wieku od 
kilku lat jest w absolutnej krajowej czo-
łówce w kategorii poniżej 15 lat i liczy się 
w Europie. Ale najbardziej ciągnie go do 
slalomu. W tym jeszcze wszystko przed 
nim. Już teraz jest jednym z najlepszych 
zawodników w swojej kategorii wiekowej 
na kontynencie. W Polsce jest zaś jedyny 

– najmłodszy poza Michałem zawodnik 
w kraju w ma 20 lat. 

– Slalom jest potwornie fizycznym 
sportem – tłumaczy Jakub Polak, ojciec 
Michała. – Windsurfing jest w większo-
ści dla ludzi niższych i lżejszych, oprócz 
slalomu właśnie, który jest typowo 
fizycznym sportem – mówi. Michał musi 
zatem trenować. Dlatego właśnie na co 
dzień pływa na BIC-u, za czym – jak 
sam mówi – nie przepada. Dzięki temu 
jednak cztery razy w tygodniu odbywa 

N
ie wiem skąd to się bierze, 
ale jeśli miałbym wymienić 
charakterystyczne cechy 
moich bliższych i dalszych 
znajomych, którzy parają 

się sportami wodnymi, powiedziałbym: 
opalenizna i uśmiech. Opalenizna – 
wiadomo: woda, wiatr, słońce. Uśmiech 

– być może to kwestia adrenaliny, może 
poczucia wolności na wodzie? Nigdy się 
jednak nie zastanawiałem, jak to wyglą-
da w przypadku nastolatków. Ale teraz 
siedzi przede mną Michał Polak, który 
w sierpniu kończy 14 lat. Mówi się o nim, 
że będzie następcą najlepszych polskich 
żeglarzy. Poza opalenizną i uśmiechem 
Michał ma już też wyniki.

Kto by pomyślał, że wszystko się tak 
potoczy, kiedy w 2009 roku koledzy 
namówili siedmioletniego Michała, 
żeby przyszedł do Gdańskiego Klubu 
Żeglarskiego spróbować sił na łódkach. 
Mama też pływała, więc ciągnęło go do 
wody. Michał również zaczął zatem pły-
wać, ale po ponad roku jeden z trenerów 
wciągnął go na deskę.

– Spodobało mi się i stwierdziłem, że 
to lepsze – mówi dzisiaj. – Deska jest cie-
kawsza. Na łódce się siedzi i nic nie robi. 

POD CZARNYM 

ŻAGLEM



SP
O

R
T 

sp
o

rt
23

 



Szkoła, do której chodzi Michał, 
jest zinformatyzowana. Jeśli wyjeżdża 
gdzieś z ojcem to nauczyciele każdego 
dnia przesyłają mu komplet materiałów 
do nauki. Michał musi to wszystko 
zrobić po treningu. Ćwicząc na jakiejś 
rajskiej wyspie młody zawodnik musi 
więc codziennie po kilka godzin 
poślęczeć nad książkami. Nie ma wiele 
wolnego czasu. 

– Te wyjazdy to nie wakacje – wtóruje 
Michałowi ojciec. – Na Teneryfie pierw-
szy raz widziałem, jak po treningach 
Michał ledwie chodził.

– Dziennie przepływałem ponad 120 
kilometrów – dodaje Michał. – Praktycz-
nie codziennie tam wiało, więc na wodzie 
spędzałem po 4-5 godzin. I to przy 
mocnym wietrze.

Kiedy pytam go jakie ma plany 
na 2016 rok, mówi, że chce zająć jak 
najlepsze miejsce na Mistrzostwach 
Polski w lipcu. Będzie startował dwa razy. 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ma 
kategorię do 17 lat. W BIC-u są dwie 
klasy: 6,8 i 7,8 m. W pierwszej startują 
zawodnicy poniżej 15 lat, w drugiej wszy-
scy. Michał celuje w pierwszą trójkę. 

– Zejście poniżej podium w Mistrzo-
stwach do lat 15 to będzie obciach – mówi. 
W Mistrzostwach Europy z kolei Michał 

miał bić się o pierwszą 10-tkę. W tym 
roku po raz ostatni startuje w kategorii 
6,8. W przyszłym przeskoczy do wyższej, 
ale wie, że na początku ciężko mu będzie 
nawiązać równorzędną walkę z rywalami. 

– Startują tam szesnastolatkowie, którzy 
mają po dwa metry wzrostu – uśmiecha się. 

– Faktycznie, jest problem z wagą 
i wzrostem – dodaje tata Michała. – 
W BIC-u nie, podobnie jak w klasie 
RS:X. Miarczyński czy Myszka są szczu-
pli, wysocy, świetni fizycznie, ale nie są 
potężni. W slalomie nie ma zawodnika, 
który wyglądałby jak Miarczyński. 

– Nie wszyscy są bardzo wysocy, bo 
Maciej Rutkowski jest niewysoki – 
mówi Michał.

– Ma 182 centymetry. Czyli niewysoki 
według ich standardów – Jakub wzrusza 
ramionami.

– Ale w barach jest taaaki!
Slalom to dyscyplina, w której praktycz-

nie nie ma zasad. Kiedyś były, ale rozpatry-
wanie protestów paraliżowało zawody. Teraz 
to zatem wolna amerykanka na wodzie na 
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Stąd tyle 
emocji. Zawodnicy to faceci po sto kilo. 
Michałowi do nich jeszcze sporo brakuje. 
Kiedy wbija się w siebie z prędkością siedem-
dziesięciu na godzinę dwóch takich wielkich 
zawodników to jakby zderzyły się dwa 
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samochody. Bywa, że z desek zostają wióry. 
Michał wie, że nie może się jeszcze pchać do 
tego kotła. Ma na to jeszcze czas.

– Slalom jest dyscypliną, w której masa 
i siła są potrzebne, ale Michał jest jeszcze 
za młody na siłownię z ciężarami. Ani nikt 
go na nią nie wpuści, ani ja się na to nie 
zgodzę – mówi stanowczo Jakub Polak.

Kiedy pytam Michała, co dała 
mu jego kilkuletnia już przygoda ze 
sportem, odpowiada bez zastanowienia, 
że sprawność fizyczną, zdrowie (bo 
pływając w lutym przy minus piętnastu 
można się zahartować), wielu nowych 
znajomych, umiejętność posługiwania 
się językiem obcym (angielski, ale uczy 
się też hiszpańskiego). Ale nie wymie-
nia samodzielności, a przecież widzę, że 
w tej dziedzinie jest daleko w przodzie 
w porównaniu do swoich rówieśników. 

– Nie zawsze mogę z nim jechać na 
wyjazdy – mówi Jakub. – Baliśmy się 
Michała puścić samego na Teneryfę...

– Na Bonaire też się baliście – dodaje 
Michał.

– Ale na Bonaire jechałeś przynajmniej 
z Polakiem, do Polaka i nie jechałeś tam 
wyczynowo – odpowiada ojciec. – Dzwo-
niłem do niego, pytałem: „Michał, co 
robisz?”. „Cziluję na kanapie”.

– Pojechałem tam na freestyle, ale nie 
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wiało na freestyle. Na slalomie mógłbym 
tam pływać ze dwa miesiące.

– Michał coraz częściej jeździ sam, choć 
nie ma jeszcze czternastu lat, więc nawet 
żaden samolot go nie zabierze. Jeżdżę 
z nim na tyle, na ile mogę, ale czasem 
po prostu się nie da, więc nie jedziemy. 
A czasem Michał jedzie z kolegami.

Do tego czternastolatek doskonale po-
trafi zadbać o własne interesy. Pływanie 
to nie jest najtańsze hobby na świecie. 
Sprzęt kosztuje, ale Michał albo twardo 
negocjuje ceny, albo zdobywa pieniądze 
sam. I żegluje pod czarnymi żaglami.

– Po pierwsze bardzo fajnie wyglądają 
– tłumaczy. Po drugie, dogadywałem się 
na Teneryfie z właścicielem firmy Point 
na niższe ceny.

– To droga dyscyplina – wtóruje Micha-
łowi ojciec. – W Niemczech czy Francji 
są sponsorzy, którzy finansują sprzęt. 
W przypadku Michała jest tak, że firmy 
mają elastyczne ceny i mogą udzielać du-
żych rabatów. Jeżeli chodzi o żagle marki 
Point to czterech zawodników z pierwszej 
dziesiątki PWA, czyli absolutnej elity, 
pływa na takich, jakie ma teraz Michał.

Ale kontakt, umowę i możliwość repre-
zentowania firmy Michał załatwił sobie 
sam. Ojciec wspomina, że towarzyszył 
mu w zaledwie jednym spotkaniu i to 
w charakterze opiekuna, bo odbywało się 
późnym wieczorem, przy kolacji. I tak do 
Michała trafił nowy sprzęt – dogadał się, 
więc zapłacił mniej.

– Wszystko to zawdzięcza sobie – chwa-
li ojciec. – Ja się do tego nie przyłożyłem, 
choć oczywiście 

– Będę teraz speedował na nowej 
desce i cisnął!

Jak powiedział, tak zrobił. Niedługo 
po naszej rozmowie podczas Mistrzostw 
Europy w slalomie w kategorii U15 Open 
Michał Polak zajął 3. miejsce korzystając 
z żagli Point7 i desek firmy RRD. Na 
swoim fanpejdżu na Facebooku napisał, że 
musi się jeszcze dużo nauczyć i... urosnąć. 

IN ENGLISH 

A POLE UNDER BLACK SAIL

Michał Polak began his sailing career 
in boats but very quickly he decided 
that a board with a sail is much cooler. 
Nowadays, he rivals with the best on 
BIC boards, but what mostly attracts 
him is slalom, a discipline for really 
tough guys. Oh, I almost forgot: 
Michał is 14 years old.

I do not know where it comes from but 
if I was to tell characteristic features 
of my friends who do water sports, 

However, thanks to that, he trains in 
the club four times a week. 

Michał's each year consists of over 
200 training days. Minimum 600 hours. 
Almost two hours a day. But he just can't 
get enough.

"Michał doesn't talk about anything else 
than training on  Tenerife for a month or 
more next year", says Jakub Polak.

 Tenerife? Sailing? One could say that 
he is a whiz kid and of course it would be 
true. But travelling all over the world to 
sail is not a whim. During summer in Po-
land the wind is not good for slalom. Most 
surfers permanently reside in the south 
of France, on the Canary Islands, or on 
the Caribbean Islands. They need proper 
conditions to practise. If Michał wants to 
learn from them and challenge them, he 
has to fly. Michał's schoolmates look at his 
photos and read trip reports on Facebook. 

"Are they jealous?", I ask.
"Because I'm rarely at school", says 

Michał. "I attend the autonomic middle 
school in Gdańsk. The teachers are very 
helpful and they don't mind my absences. 
They give me materials and allow to pass 
subjects", he reports. 

Michał's school uses computers. When 
he travels somewhere with his dad, 
teachers send him learning materials. 
Michał has to do them after trainings. So 
when practising on some paradise island, 
the young surfer has to pore over books 
for a few hours a day. He does not have 
much free time. 

"Those training trips are not holidays", 
admits Michał's father. "On  Tenerife for 
the first time I saw when Michał could 
barely walk after trainings.”

"I used to sail over 120 kilometres 
a day", adds Michał. "It was windy every 
day, so I spent 4 to 5 hours on water. 
Even during strong wind.”

When I ask him about plans for 2016, 
he says that he would like to take the best 
position in the Polish Championships in 
july. He is going to race twice. There is 
U17 category at the Polish Youth Olimpic 
Days. BIC has two classes: 6.8 and 6.7 

SLALOM JEST DYSCYPLINĄ, W KTÓREJ MASA 
I SIŁA SĄ POTRZEBNE, ALE MICHAŁ JEST JESZCZE 
ZA MŁODY NA SIŁOWNIĘ Z CIĘŻARAMI. ANI NIKT 
GO NA NIĄ NIE WPUŚCI, ANI JA SIĘ NA TO NIE 
ZGODZĘ – MÓWI STANOWCZO JAKUB POLAK.

I would say: suntan and smile. Suntan 
is obvious: water, wind, sun. Smile 
might be a case of adrenaline or maybe 
feeling free on the water? However, 
I have never pondered how it is with 
teenagers. But now sits before me Mi-
chał Polak who turns 14 in August. He 
is said to be a successor of best Polish 
sailors. Michał does not only have 
suntan and smile, but also results.

Who would have thought that 
everything would go that way when 
in 2009 friends convinced seven-year-
old Michał to come to Gdańsk Sailing 
Club and try his hand at boards. His 
mum also sailed and the water lured 
him. So Michał began sailing but after 
over a year one of his trainers pulled 
him on a board.

"I enjoyed this and decided it was better", 
says Michał. "A board is more interesting. 
In a boat you just sit and do nothing. On 
a board you have to keep balance, watch 
out not to fall into water, pump to move 
faster. But it's harder", he added.

Since that day the board has been 
Michał's whole life. Other games has not 
turned his crank. The last time he played 
computer games was around three months 
ago and he doesn't miss it. Although his 
friends play tennis and basketball, Michał 
stayed with the board. In the club he sails 
on BIC, and he does it effectively: despite 
young age, he has been on the absolute na-
tional top in under 15 (U15) class for a few 
years, and he does matter in Europe. But 
it is slalom which attracts him the most. 
In this discipline, everything is before him. 
He is already one of the best sailors in 
his class on the continent. In Poland he's 
the only one; the youngest surfer besides 
Michał is 20 years old. 

"Slalom is a monstrously physical 
sport", explains Jakub Polak, Michał's 
father. "Windsurfing is mostly for 
shorter and lighter people, besides 
slalom, which is a typical physically-de-
manding sport." So Michał has to train. 
That is why he sails on a BIC on every-
day basis, which he doesn't really enjoy. 
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metres. In the former start surfers under 
15, in the latter everybody. Michał aims 
for the top three. 

"Being outside of the podium in the U15 
Championships will be a cockup", he says. 
In the European Championships Michał 
plans to fight for the top ten. This year 
he is going to start in 6.8 class for the last 
time. Next year he will be in the upper 
category but he knows that at the begin-
ning it will be hard to compete with rivals. 

"Two meters tall sixteen-year-olds take 
part there." Michał smiles. 

"Indeed, there's a problem with weight 
and height", adds his father. "Not 
in the BIC, just as in the RS:X class. 
Miarczyński and Myszka are thin, tall, 
physically great but they are not sturdy. 
In slalom there aren't any surfers who 
would look like Miarczyński. 

"Not everyone is very tall, Maciej Rut-
kowski rather isn't", says Michał.

"He is 182 cm tall. So rather short, 
regarding their standards."

"But he has suuuch shoulders!"
Slalom is a discipline nearly lacking 

rules. There used to be some but process-
ing protests would paralyze the tourna-
ment. Nowadays anything goes, the first is 
the best. Hence so many emotions. Surfers 
weigh 100 kilos each. Michał is still be-
hind them. When two big guys clash with 
the speed of seventy kilometres per hour, 
it's like two cars collided. It happens that 
only shavings are left from boards. Michał 
knows that he can't push himself to this 

scrum yet. He has still got the time.
"Slalom is a discipline in which mass 

and strength are required but Michał is 
still too young for a gym and weights. 
Neither will he be let in, nor will I agree 
for that", claims Jakub Polak.

When I ask Michał what his affair 
with sport, which has lasted for a few 
years, had given him he listed headfirst: 
athleticism, health (you get tempered 
sailing in minus 15 Celsius degrees), lots 
of new friends, ability to speak a foreign 
language (English, but he also learns 
Spanish). Though he did not list indepen-
dence and I can see that in terms of that 
he is far ahead of his peers. 

"I can't always accompany him during 
travels", says Jakub. "We were afraid to 
set him alone to  Tenerife..."

"To Bonaire, you were also afraid", 
adds Michał.

"But to Bonaire you went with a Pole, 
to a Pole, and not for competition", his 
dad replies. "I would call him and ask: 
'What are you doing, Michał?', 'Chilling 
on the sofa.'"

"I went there to freestyle but there 
wasn't enough wind. I could slalom there 
for about two months."

"Michał travels alone more frequently 
although he's not even 14, so no plane 
will take him. I go with him as often as 
I can but sometimes it's impossible, so 
we don't go. However, sometimes Michał 
goes with his friends.

In addition to that, the fourteen-year-
old can look after his interests. Surfing 

is not the world's cheapest hobby. The 
equipment costs much but Michał nego-
tiates the prices tough or gains money on 
his own. And he sails under black sails.

"First, they look really cool", he ex-
plains. "Second, on Tenerife I agreed on 
lower prices with Point's owner."

"It's an expensive discipline", agrees 
Michał's father. "In Germany or 
France there are sponsors who fund the 
equipment. In Michał's case companies 
have flexible prices and can give large 
discounts. When it comes to Point sails, 
four surfers of PWA top ten, which 
means an absolute elite, uses same sails 
as Michał.”

"But the contact, contract and ability 
to represent the company is what Michał 
worked out on his own. His father 
remembers accompanying Michał during 
only one meeting and rather in the role 
of caretaker because it was held in the 
late evening, during supper. And that's 
how Michał got new equipment, they 
reached an agreement, so he paid less.

"He owes all of that to himself", Mi-
chał's father praises him. 

"I didn't buckle down to that, but of 
course… Now I'm going to speed on the 
new board and push on!"

He did what he said he would do. 
Shortly after this interview, Michał Polak 
reached 3rd place in the European Cham-
pionships in slalom, U15 Open class, 
using Point7 sails and RRD boards. On 
his Facebook fanpage he wrote that he 
still has to learn a lot... and get bigger. 



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl
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Przyznaję, uległem stereotypom. Imię i nazwisko 
jak zmyślone, sesja w „Playboyu”, porażka 

w kwalifikacjach na igrzyska tuż po niej. Nie 
wyglądało to najlepiej. Ale potem ją poznałem. 

Kobietę piękną i ambitną, świadomą swoich zalet 
i mądrą życiowo. Oto Aida Bella, była zawodniczka 

w trudnej dyscyplinie, jaką jest short track.

TEKST: Wojciech Zawioła ZDJĘCIA: Monika Szałek 
MAKE-UP: Anna Chopard’d

STYLIZACJE: La cocco Iwona Wawrzynów, www.lacocco.pl

NOGI ZROBIĄ TO, 

co każe im 
GŁOWA
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LUBISZ POZOWAĆ, PRAWDA?
Lubię.

DLACZEGO?
Myślę, że tak naprawdę każda kobieta 
lubi. Sama praca podczas sesji jest przy-
jemna, ale zarazem bardzo trudna i mę-
cząca. Lubię jednak efekt końcowy, bo 
daje mi olbrzymią satysfakcję. Przyjemna 
jest świadomość, że być może ktoś mówi: 
wow, jak fajnie wyglądasz!

A NIE JEST TO WEDŁUG CIEBIE EKS-
HIBICJONIZM?
Sportowcy mają większe poczucie 
własnej wartości. Zwłaszcza tej cielesnej. 
Wpływ na to ma nieustające obcowanie 
z ciałem. Masaże, szatnie koedukacyjne – 
to wszystko ma znaczenie. Nie ma czasu 
na zastanawianie się, gdzie się przebierasz 
przed biegiem. Jesteś na zawodach i mu-
sisz się skupić na nich, a nie na swoim 
ciele. A jeśli chodzi o pozowanie, to nie 
mam problemu by się ubrać, przebrać czy 
nawet trochę rozebrać do sesji.

NA PEWNO WIESZ, ŻE MAM NA MY-
ŚLI TWOJĄ SESJĘ DO MAGAZYNU 
DLA MĘŻCZYZN, BARDZO ZNANE-
GO ZRESZTĄ.
Oczywiście.

TO BYŁO ZUPEŁNIE INNE ROZBIERA-
NIE SIĘ NIŻ TO WŚRÓD SPORTOW-
CÓW W SZATNI. TAKIE ZE ŚWIADO-
MOŚCIĄ, ŻE BĘDZIE CIĘ OGLĄDAĆ 
MNÓSTWO LUDZI.
Na pewno tak. I uważam, że ta sesja ma 
dwie strony medalu. Jedna strona to fajna 
zabawa i pamiątka na całe życie. Były-
śmy w „Playboyu”, bardzo prestiżowym 
magazynie, znanym wszędzie na świecie. 
Ta okładka będzie już na zawsze. Ta druga 
strona medalu to dobro dyscypliny. Ta-
kiego marketingu, jaki zafundowałyśmy 
short trackowi z Martą, nie było nigdy 
wcześniej. O dyscyplinie zrobiło się głośno, 
wiele par oczu zostało skierowanych na 
łyżwiarstwo na krótkim torze i mówiło się 
o tym wszędzie. To już się pewnie nigdy 
nie powtórzy. A nam się za to… oberwało. 
Niesłusznie, bo można było to zamiesza-
nie bardzo skutecznie wykorzystać. Ale 
niestety nie udało nam się zakwalifikować 
do igrzysk w Soczi i stwierdzono, że były-
śmy zbyt zajęte promowaniem siebie. A ja 
się z tym nie zgadzam.

A TYMCZASEM PROMOWAŁYŚCIE 
DYSCYPLINĘ. ALE NIE TYLKO, BO 
ZBIERAŁYŚCIE TEŻ FUNDUSZE.
Tak. To był duży zbieg okoliczności. 
Firma OTTO, która wtedy opiekowa-

ła się mną, Martą i kilkoma innymi 
sportowcami (między innymi Zbyszkiem 
Bródką), stworzyła akcję marketingową 

„X dni do Sochi” i wymyśliła kampanię 
z kalendarzami i naszymi zdjęciami. 
Wszystko po to by zwrócić uwagę na 
łyżwiarzy i ich problemy finansowe. Na 
portalu Polakpotrafi można było wpłacać 
dowolną sumę pieniędzy, by nas wesprzeć 
w zamian za kolację z nami, trening, czy 
naukę jazdy na łyżwach. Można było 
też kupić zdjęcia, kalendarz. Zaczęliśmy 
o tym mówić w mediach. Zaintereso-
wała się nami telewizja, powstało sporo 
materiałów na ten temat. Któregoś dnia 
odebrałam telefon z propozycją sesji 
w „Playboyu”. Zgodziłam się…

TRUDNO BYŁO SIĘ ZDECYDOWAĆ? 
CO TOBĄ POWODOWAŁO?
Przede wszystkim miałyśmy z Martą bar-
dzo mało czasu na decyzję. Pomyślałam 
wtedy, że taką propozycję dostaje się raz 
w życiu. Chciałam to wykorzystać i poba-
wić się w ten sposób, nie zaniedbując tre-
ningów oczywiście. Sesja bowiem nie była 
najważniejsza, była przy okazji. Wszystko 
zorganizowałyśmy tak, by nasza forma nie 
ucierpiała. Przyjechałyśmy do Warszawy 
dzień przed wylotem na zawody Pucharu 
Świata. Nie było więc mowy o zaniedba-
niu czegokolwiek. „Playboy” pojawił się 
w ostatnim momencie przygotowań.

FALA KRYTYKI PRZYSZŁA DOPIERO 
KIEDY NIE AWANSOWAŁYŚCIE DO 
SOCZI? I JESTEŚ PRZEKONANA, ŻE TA 
SESJA NIE WPŁYNĘŁA NA FORMĘ? 
Tak.

TO DLACZEGO TAKIE BYŁY OPINIE?
Najłatwiej znaleźć kozła ofiarnego. A prze-
cież nie mogłyśmy przewidzieć braku 
awansu na igrzyska. Nikt nie powiedział-
by słowa gdybyśmy awansowały mimo 

sesji. Szukano przyczyn i najprościej było 
ich szukać tam gdzie ich nie było. Wcze-
śniej mówiło się sporo w mediach o naszej 
kampanii i wyjeździe do Soczi. No i skoro 
się nie udało to trzeba było czymś to 
wytłumaczyć. Padło na „Playboya”…

KOŃCZĄC TEMAT SESJI… MĄŻ NIE 
MIAŁ Z TYM PROBLEMU?
I tak, i nie. Pierwsza próba rozmowy na 
ten temat na pewno była dla niego szo-
kiem i powiedział kategoryczne „nie”. Ale 
po chwili się z tym oswoił i powiedział, że 
wszystko zależy, jakie będą zdjęcia. Pytał 
jak dużo chcę pokazać i jak dużo muszę 
pokazać, bo to dwie różne rzeczy. Chciał 
też mieć możliwość autoryzacji zdjęć.

A JAK JUŻ JE ZOBACZYŁ TO CO?
Do jednego zdjęcia miał zastrzeżenia. 
Udało się jednak wypracować kompro-
mis i zamienić na inne. W domu nie 
rozmawialiśmy o tym zbyt dużo. Myślę, 
że częściej rozmawiał o tym z kolegami 
niż ze mną (śmiech).

AIDA BELLA… JAK TO MOŻLIWE, 
ŻE TAK SIĘ NAZYWASZ? WPISUJĄC 
W GOOGLE POJAWIA SIĘ NAWET 
WŁOSKI STATEK O IDENTYCZNEJ 
NAZWIE. BELLA IDEALNIE WPASO-
WUJE SIĘ W TO, JAK SIĘ PREZENTU-
JESZ. A DO TEGO TO EGZOTYCZNE 
IMIĘ…
Bardzo wiele osób mnie o to pyta. A ja 
do tej egzotyki już się przyzwyczaiłam. 
Najpierw oczywiście pojawiło się imię 
i szczerze mówiąc w moim mieście 
Opolu byłam kojarzona ze sportem 
również dzięki imieniu. Rodzice nadali 
mi to imię, bo ich wspólna znajoma 
takie nosiła. Wbrew domysłom nie 
są miłośnikami opery, więc to nie był 
powód wybrania tego imienia. A jeśli 
chodzi o nazwisko, to kiedyś było dość 

SESJA BOWIEM NIE BYŁA NAJWAŻNIEJSZA, BYŁA 
PRZY OKAZJI. WSZYSTKO ZORGANIZOWAŁYŚMY 
TAK, BY NASZA FORMA NIE UCIERPIAŁA. 
PRZYJECHAŁYŚMY DO WARSZAWY DZIEŃ PRZED 
WYLOTEM NA ZAWODY PUCHARU ŚWIATA. 
NIE BYŁO WIĘC MOWY O ZANIEDBANIU 
CZEGOKOLWIEK. „PLAYBOY” POJAWIŁ SIĘ 
W OSTATNIM MOMENCIE PRZYGOTOWAŃ.
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zwyczajne. Masz mnie zapisaną w telefo-
nie pod panieńskim, więc wiesz, że było 
normalne (śmiech).

POTWIERDZAM.
Bella jest po mężu… Mam męża Polaka, 
nie Włocha, choć jak mnie podrywał 
mówił, że ma włoskie korzenie. My-
ślał, że może to dobry sposób (śmiech). 
Kiedyś doszukiwaliśmy się włoskiego 
pochodzenia, ale nie było takich śladów.

DLACZEGO SHORT TRACK, A NIE PO 
PROSTU ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE?
Przypadek. W szkole zawsze jeździłam 

na wszelkiego rodzaju zawody sportowe. 
Jestem osobą aktywną i zawsze miałam 
smykałkę do sportu. Zawsze też spra-
wiało mi to przyjemność. A dlaczego 
łyżwy na krótkim? Mieszkałam koło lo-
dowiska i zaczęłam zabawę na łyżwach 
od błękitnej sztafety i złotego krążka. 
I rozkręciło się. Właściwie byłam w tej 
dyscyplinie od prawie samego początku 
jej istnienia w Polsce.

LUDZIE MYŚLĄ, ŻE JEDNO I DRUGIE 
TO ŚCIGANIE SIĘ NA ŁYŻWACH, ALE 
RÓŻNIC JEST MNÓSTWO.
To są dwie kompletnie różne dyscypli-

ny. Krótki tor to tylko jedna z różnic. 
Zawodnicy w szybkim w ogóle nie 
mają ze sobą fizycznego kontaktu na 
torze. Sporadycznie zdarza się, że 
razem upadają. A w short tracku pędzi 
czwórka lub piątka zawodników, którzy 
ciągle dotykają się ciałem, przepychają 
się i wielokrotnie wywracają. Musimy 
mieć nieprzecinalne kombinezony, 
które zakładamy pod spód. Do tego 
konieczne są kaski, okulary, bo to nie-
bezpieczny sport. Przy upadku należy 
uważać na płozy, można wpaść w swo-
iste nożyce. Nie wiadomo przecież 
gdzie lód nas poniesie. Short track jest 
bardzo nieprzewidywalny, wszystko się 
może zdarzyć. Nie liczy się czas, tylko 
miejsce. Obowiązuje system pucharowy. 
Żeby dotrzeć do finału trzeba mieć nie 
tylko dużo siły, ale i sporo szczęścia. 
Ale w Polsce to chyba łatwiejsza dyscy-
plina do uprawiania niż łyżwiarstwo na 
długim torze, bo lodowiska nie muszą 
być jakoś specjalnie przygotowane. 
Podczas każdego treningu, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, muszą być jedynie 
ustawione materace.

SKORO TO JEST NIEBEZPIECZNE TO… 
NIE BAŁAŚ SIĘ NIGDY?
Strach pojawił się po porodzie. Przed 
urodzeniem dziecka zamykałam oczy 
i niech się dzieje co chce. Potem nawet 
autem zaczęłam wolniej jeździć. Taka 
wewnętrzna blokada. Zaczęłam mieć 
większą świadomość tego, że to napraw-
dę niebezpieczny sport, a w domu czeka 
na mnie moja rodzina. Wystarczy mo-
ment nieuwagi, błąd techniczny i wpada 
się w bandę albo ledwo unika się 
kontaktu z płozą rywala. W rezultacie 
po porodzie bałam się na każdym szyb-
kościowym treningu. Ale na zawodach 
było już inaczej – pełna koncentracja 
i maksimum zaangażowania. Inaczej nie 
miałoby to sensu.

MACIERZYŃSTWO ZMIENIŁO CIĘ 
JAKO SPORTOWCA?
Bardzo zmieniło. Nie dążyłam już do celu 
za wszelką cenę. Przestałam myśleć, że 
muszę, a zaczęłam myśleć, że chcę. Psycho-
log sportowy, z którym pracowałam, miał 
ze mną ciężko. Przed porodem obecność 
moich rywalek – Amerykanek, Koreanek 

– powodowała, że stawiałam siebie na stra-
conej pozycji. A po porodzie cieszyłam się, 
że mogę z nimi startować. Ale to rozluźnie-
nie zaowocowało lepszymi wynikami. To 
wtedy z koleżankami zdobyłyśmy w Mal-
moe brązowy medal Mistrzostw Europy 
w sztafecie. To dzięki podejściu. Twierdzę, 
że nogi zrobią to, co głowa im każe.
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A MOŻNA SIĘ Z TEGO UTRZYMAĆ?
Nie.

ALE JAKOŚ ZARABIAŁYŚCIE? STY-
PENDIA?
Stypendia były uzależnione od wyników. 
To nie było dobre rozwiązanie. Jadąc na 
Mistrzostwa Europy miałyśmy przeko-
nanie, że to dla nas najważniejsze zawody. 
Ale nie tylko dlatego, że chcemy zdobyć 
medal. Najważniejsze było stypendium. 
Bo bez niego nie dałoby się kontynuować 
kariery. W tej sytuacji dochodziło do 
sytuacji, w której zawodniczka czy za-
wodnik zadowalali się szóstym miejscem, 
bo ta pozycja dawała stypendium. Walka 
o medal była zbyt dużym ryzykiem, 
bo mogło się skończyć odpadnięciem 
z rywalizacji. A stypendium było na 10 
miesięcy, do następnych zawodów. Jeśli 
na nich nie udało się awansować na 
konkretne miejsce, nie było żalu, że nie 
wskoczyło się na podium, tylko że nie 
będzie stypendium, co oznaczało brak 
środków do życia. To bardzo niestabilny 
sport. Za samo bycie w reprezentacji 
Polski stypendium nie przysługiwało.

NIEDAWNO ROZKRĘCIŁAŚ SWO-
JEGO BLOGA SPORTOWAMAMA.
COM. SKĄD POMYSŁ?
Chęć uzewnętrznienia się. Jestem osobą 
kontaktową, bardzo otwartą. Mam wra-
żenie, że mam się czym dzielić. Zostałam 
mamą w trakcie trwania kariery sporto-
wej, a kobiety boją się zachodzić w ciążę 
uprawiając wyczynowo sport. Boją się, że 
to nie wyjdzie. I chcę się dzielić swoimi 
spostrzeżeniami. Piszę przede wszystkim, 
ale nie tylko do sportowych mam. 

IN ENGLISH 

LEGS WILL DO WHAT THE HEAD 
TELLS THEM TO

I admit, I succumbed to stereotypes. 
Name and surname as if made up, 
a photo shoot in Playboy, and a failure 
to qualify for to Olympics right after it. 
It didn’t look well. But then I met her. 
A beautiful and ambitious woman, 
aware of her assets and very clever 
life-wise. Let me introduce you to 
Aida Bella, former practitioner of 
a difficult sport of short track.

YOU LIKE POSING, DON’T YOU?
I do.

WHY?
I think every woman does. The work 
during the photo shoot was pleasant in 

itself, but at the same time difficult and 
very tiring. I like the final effect, however, 
because it gives me great satisfaction. It 
is pleasant to know that maybe someone 
says, “wow, she looks great!”

AND DON’T YOU THINK THAT IT’S 
SOME KIND OF EXHIBITIONISM?
Sportspeople have a higher self-esteem. 
Especially when it comes to their body. 
It is influenced by a constant contact 
with body. Massages, co-educational 
changing rooms – it all has an impact. 
You don’t have time to think about whe-
re you are changing before a run. You 
participate in a competition and you 
have to focus on the task ahead of you, 
not on your body. And when it comes 
to posing, I don’t have any problems to 
put something on, change my clothes or 
even take something off.

YOU SURELY KNOW THAT I MEANT 
YOUR PHOTO SHOOT FOR A MA-
GAZINE FOR MEN, VERY FAMOUS 
AT THAT.
Of course.

IT WAS A TOTALLY DIFFERENT 
KIND OF UNDRESSING THAN 
AMONG OTHER SPORTSPEOPLE IN 
A CHANGING ROOM. YOU MUST 
HAVE KNOWN THAT YOU WOULD 
BE SEEN BY A LOT OF PEOPLE.
Certainly. And I think that this photo 
shoot was beneficial in two aspects. 
One great aspect is that it was a great 
fun and a souvenir for the rest of my 
life. After all, we appeared in Playboy, 
a very prestigious magazine, known in 
the whole world. This cover will last 
forever. The other aspect was the good 
of my sports discipline. What Marta 
and I did was the best advertisement for 
short track ever. We created hype aro-
und it, many eyes turned to short track 
ice-skating, and everyone talked about 
it. Perhaps it will never happen again. 
And we got… scolded for it. Unjustly so, 
since this whole commotion could have 
been put to a good use. But unfortuna-
tely, we didn’t qualify for the Olympics 
in Sochi, and it was claimed that we had 
been too preoccupied with promoting 
ourselves. But I don’t agree with it.
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YOU WERE PROMOTING YOUR DIS-
CIPLINE. BUT NOT ONLY, BECAUSE 
YOU WERE RAISING FUNDS TOO.
Yes. It was one big coincidence. The 
OTTO company, which at the time 
was taking care of me, Marta and 
several other sportspeople (Zbyszek 
Bródka, for example) created a mar-
keting action called “X days till Sochi” 
and thought up a campaign with 
calendars and our pictures. Everything 
to draw people’s attention to ice-skaters 
and their financial problems. On the 
portal Polakpotrafi (A Pole can do this) 
you could pay any sum of money to 
support us, and in exchange you could 
get a dinner, a training or a skating 
lesson with us. You could also buy the 
calendar or pictures. We started to talk 
about it in the media. Television got 
interested in us too, there were created 
many footages on this topic. One day 
I received a phone call with an offer 
from Playboy. And I said yes.

WAS IT HARD TO DECIDE? WHAT 
WERE YOUR REASONS?
First and foremost, Marta and I had very 
little time to decide. But then I thought 
that you get such offer only once in your 
life. I wanted to seize this opportunity 
and have fun a little bit, obviously without 
neglecting my trainings. The photo shoot 
wasn’t the priority, it was a side thing. We 
organized everything in such a way so 
that our company didn’t suffer. We got to 
Warsaw the day before the flight for the 
World Cup. Neglecting anything was not 
an option. Playboy appeared at the last 
moment of the preparations.

DID THE WAVE OF CRITICISM 
COME ONLY AFTER YOUR FAILURE 
TO QUALIFY FOR SOCHI? AND 
ARE YOU SURE THAT THE PHOTO 
SHOOT DIDN’T HAVE ANY IMPACT 
ON YOUR FORM?
Yes.

THEN WHERE DID SUCH OPINIONS 
COME FROM?
It’s easiest to find a scapegoat. And we 
couldn’t foresee that we wouldn’t advance 
to the Olympics. No one would have said 
a word if we had qualified despite the pho-
to shoot. They were looking for reasons 
and it was easiest to look for them where 
they were none. Previously, there had been 
a lot of talk about our campaign and our 
trip to Sochi in the media. And since we 
failed, they had to explain it in some way. 
And they chose Playboy…

ENDING THE TOPIC OF THE PHOTO 
SHOOT… WASN’T YOUR HUSBAND 
AGAINST IT?
He was and he wasn’t. My first attempt 
to talk with him about it was a huge 
shock for him and he said a definite 

“no.” But after he got used to the tho-
ught, he said that it depended on pho-
tographs. He asked how much I wanted 
to show and how much I had to show, 
because those were two different things. 
He also wanted to have a possibility to 
authorize the pictures.

AND WHEN HE SAW THEM?
He had some objections to one pho-
tograph. But we managed to arrive at 
a compromise and switch this picture 
with another one. We didn’t talk much 
about it at home. I think he talked about 
it much more with his friends (laughs).

AIDA BELLA… HOW IS IT POSSIBLE 
THAT YOU HAVE SUCH A NAME? 
WHEN YOU TRY TO GOOGLE IT, AN 
ITALIAN SHIP OF THE EXACT SAME 
NAME COMES UP. BELLA IS A GOOD 
MATCH FOR WHAT YOU’RE REPRE-
SENTING. PLUS YOUR EXOTIC NAME…
Many people ask me about it. But 
I have already got used to this exoticism. 
Of course, my name came first, and 
honestly speaking, in my hometown, 
Opole, I was associated with sport also 
because of this name. My parents gave 
me this name because their mutual 
friend was called this way. Contrary to 
some theories, they are not opera-lovers, 
so it wasn’t the reason for choosing this 
name. And as for the surname, it used 
to be quite ordinary… You saved my 
contact under my maiden surname, so 
you know that it was normal (laughs).

THAT’S TRUE.
Bella is after my husband… My husband 
is a Pole, not an Italian, although when 
he tried to pick me up, he claimed to 
have Italian roots. Maybe he thought it 
would work best (laughs). We tried to 
find any traces of Italian descent, but 
there were none.

WHY SHORT TRACK AND NOT JUST 
SPEED SKATING?
Coincidence. At school, I always partici-
pated in all types of sports competitions. 
I’m an active person and I have always 
had an acumen for sports. It has always 
brought me pleasure too. And why short 
track? I lived nearby an ice-rink, and 
I started my adventure with ice-skating 
from the blue relay race and golden puck. 

And then it evolved. Come to think of 
it, I have been in this discipline since it 
appeared in Poland.

PEOPLE THINK THAT BOTH SPORTS 
CONSIST IN RACING ON SKATES, BUT 
THE DIFFERENCES ARE NUMEROUS.
These are two entirely different discipli-
nes. A short track is only one of them. 
The contestants in speed skating don’t 
come into any physical contact with 
each other on the track. It occasionally 
happens that they fall together. And 
as for the short track, there are four or 
five people rushing, and they constan-
tly come into physical contact, push 
each other and fall over together many 
times. We have to wear uncuttable 
uniform under our clothes. And ne-
cessarily helmets and goggles, because 
it’s a dangerous sport. After a fall, you 
need to watch out for blades, because 
you might be met with scissors of some 
sort. You never know where the ice will 
carry you. Short track is very unpredic-
table, everything can happen. It is not 
time that counts, but place. A single-e-
limination tournament applies. To get 
to the finals you need to have not only 
a lot of strength, but also a lot of luck. 



But in Poland it’s an easier discipline to 
train than ice skating on a long track, 
because ice rinks don’t have to be 
specially prepared. Before each training 
session, for safety reasons, the place 
must be secured with mattresses.

IF IT’S SO DANGEROUS, WEREN’T 
YOU SOMETIMES AFRAID?
Fear appeared after the childbirth. Before 
it, I had just closed my eyes and let the 
chips fall as they may. Then I even 
started to drive more slowly. It was an 
internal blockade of some kind. I star-
ted to be more aware that it is a truly 
dangerous sport, and that I have a family 
waiting for me at home. A short moment 
of distraction or a technical mistake, and 
you hit the border or find yourself inches 
from your colleague’s blades. As a result, 
after the childbirth, I was scared during 
every high-speed training session. But 
when it came to championships, it was 
entirely different – maximal focus and 
full engagement. It would have been 
pointless otherwise. 

DID MOTHERHOOD CHANGE YOU 
AS A SPORTSPERSON?
Yes, it truly did. I stopped pursuing my 

goals at any cost. I stopped thinking 
“I have to,” I started thinking “I want 
to.” The sports psychologist that I wor-
ked with didn’t have it easy with me. 
Before the childbirth, the presence of 
my rivals – Americans, Koreans – had 
made me think of myself as standing 
on the lost position. After the child-
birth, I was happy to compete with 
them. But this relaxed attitude borne 
fruit. It was then that together with my 
friends we won in Malmoe the bronze 
medal of the European Championship 
in relay race. It’s thanks to the right 
approach. I claim that legs will do what 
the head tells them to.

CAN YOU MAKE A LIVING FROM IT?
No.

BUT YOU EARNED A BIT SOME-
HOW? SOME GRANTS?
Grants depended on results. It wasn’t 
a good solution. When we went to the 
European Championships, we though 
it was the most important contest for 
us. But not only because we wanted to 
win the medal. The most important 
thing was the grant. Because without it 
you can’t continue your career. In this 

situation, it happened that a contestant 
was satisfied with the sixth place, because 
this postion gave them grants. Fighting 
for medals was too much of a risk, 
because it could end in dropping out of 
the rivalization altogether. And the grant 
was awarded for ten months, until next 
championships. If you didn’t get a spe-
cified place, you weren’t sad because you 
didn’t get the podium, but because you 
wouldn’t get a grant, and that meant no 
financial resources whatsoever. It is a very 
unstable sport. You didn’t get a grant for 
just being in the Polish representation.

RECENTLY, YOU’VE REALLY GOT-
TEN INTO WRITING YOUR BLOG, 
SPORTOWAMAMA.COM (ENG. 
SPORTY MOM). WHERE DID THE 
IDEA COME FROM?
From the urge to express myself. I’m an 
outgoing person, very open. I’m under 
the impression that I have much to share 
with the world. I became a mom during 
my sports career, and women are afraid 
of getting pregnant while their train 
professionally. They are afraid it won’t 
work out. And I want to share my opi-
nions. I write first and foremost to moms 
engaged in sports, but not only. 
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ROBERT KRASOWSKI,  
„CZAS KACZYŃSKIEGO.  
POLITYKA JAKO WIECZNY KONFLIKT”
WYD. CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2016

„Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt” to 
ostatnia część trzytomowej historii Roberta Krasowskie-
go opisującej polityczną historię Polski od Okrągłego 
Stołu do katastrofy smoleńskiej. Dotyczy lat 2005-2010. 
Wcześniej Krasowski wydał tom „Po południu. Upadek 
elit solidarnościowych po zdobyciu władzy” (o latach 
1989-1995) i „Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium 
SLD” (o dekadzie 1996-2005).

Pozostaję pod ogromnym wrażeniem pracy Krasowskie-
go. To dziś bez wątpienia jeden z najbłyskotliwszych ob-
serwatorów polskiego życia politycznego, a jego trylogia – 
będąca nie tyle podręcznikiem historii, co esejem o historii 
meandrach – na każdej stronie urzeka odwagą syntezy, nie 
tracąc nic z głębokości analizy. Autor ma potężnie subiek-
tywną wizję dziejów i ludzi (często zdumiewającą i budzącą 
początkowy sprzeciw), jednak potrafi bronić jej tak celnie, 
iż rychło ulega się jego optyce i sądom.

Krasowski postrzega politykę przez żywych ludzi, którzy 
budują mechanizmy, a nie przez mechanizmy, które ludzi 
tworzą. Jego bohaterowie (m.in. Wałęsa, Mazowiecki, Krza-

BIESY WOKÓŁ NAS
DEMONS AROUND US

Tekst: Andrzej Saramonowicz

klewski, Buzek, Miller, Kwaśniewski, Balcerowicz, a w trzecim 
tomie przede wszystkim bracia Kaczyńscy i Tusk) to nie papierowe 
byty z pierwszych stron gazet, ale pełnokrwiste postacie literackie. 
Istne tygle emocji, w których wielkość miesza się z podłością, 
zuchwałość z głupotą, a poczucie misji z nikczemnością. Szalenie 
podoba mi się, że Krasowski traktuje ich jak Fiodor Dostojewski 
Raskolnikowa, Rogożyna, Stawrogina czy Wierchowieńskiego. 
Jego portrety psychologiczne polityków są tak dojmująco celne, że 
powinno się je drukować codziennie w gazetach. Byśmy ani przez 
chwilę nie zapominali, kto i jak nami manipuluje. 

ROBERT KRASOWSKI,  
KACZYŃSKI’S TIME.  
POLITICS AS A PERPETUAL CONFLICT
PUBLISHED BY CZERWONE I CZARNE PUBLISHER, 
WARSAW 2016

“Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt” (eng. 
“Kaczyński’s time. Politics as a perpetual conflict”) is the last 
part of a three-volume story written by Robert Krasowski, de-
scribing the political history of Poland from the Polish Round 
Table to the 2010 Polish Air Force Tu-154 crash. It concerns the 
years 2005-2010. Earlier Krasowski issued the volumes: “Po 
południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy” 
(eng. „In the afternoon. The fall of the Solidarity’s elites after 
gaining power”) (on the years 1989-1995) and “Czas gniewu. 
Rozkwit i upadek imperium SLD” (eng. “Time of Wrath. The 
rise and fall of the SLD’s empire”) (on the years 1996-2005).

I am greatly impressed by Krasowski’s work. He is undoubt-
edly one of the most sparkling observers of the Polish political 
life and his trilogy, which is not really a history textbook but 
an essay on meanders of history, on each page entrances me 
with the bravery of synthesis while it does not lose the depth 
of analysis. The author has an extremely subjective vision 
of history and people (often astounding and causing initial 
objection), however, he can defend it so accurately that you 
quickly yield to his optics and judgements.

Krasowski sees politics as real people who build mechanisms 
and not as the mechanisms which create people. His characters 
(including Wałęsa, Mazowiecki, Krzaklewski, Buzek, Miller, 
Kwaśniewski, Balcerowicz, and mainly Kaczyński brothers 
and Tusk in the third volume) are not paper beings from the 
newspaper headlines but full-blooded literary characters. Real 
melting pots full of emotions in which greatness is mixed with 
vileness, audacity with stupidity, and the sense of mission 
with wickedness. I absolutely love that Krasowski treats them 
in a way Fiodor Dostojewski treats Raskolnikov, Rogózhin, 
Stavrogin, or Verkhovensky. His psychological portraits of the 
politicians are so poignantly accurate that they should be print-
ed in the newspapers every day. To makes us always remember 
who manipulates us and how. 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dzi-
ennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. „Ciało”, „Testos-
teron” 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”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

Czytanie według Saramonowicza
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„BARANY. 
ISLANDZKA OPOWIEŚĆ”

reż. Grímur Hákonarson

K
iedy nagradzaliśmy ten film 
główną nagrodą na toruńskim 
Tofifest, nie było się z kim w jury 
pokłócić. Zwycięstwo było 
jednogłośne, co prawda Piotrek 

Czerkawski trochę marudził, nawet kiedy 
zauważyłem, że w tym islandzkim filmie 
bohaterowie (głównie jeden z nich) wypi-
jają najwięcej alkoholu z całej konkursowej 
stawki, dopiero kiedy przewodnicząca 
Anne Fontaine spojrzała mu głęboko 

w oczy, zbaraniał z podziwu. To jest film 
prosty i powolny, takoż i wolno, ale prostą 
drogą trafia do serca widza. Rzecz dzieje 
się na końcu świata, w islandzkiej wiosce 
zamieszkałej przez hodowców dumnych 
z rasy słynnej, cenionej w całym kraju – 
choć największą doroczną atrakcją jest 
tam konkurs na najpiękniejszego barana, 
nikogo ta rywalizacja nie poróżnia. 
Oprócz dwóch facetów o najdłuższych 
brodach, którzy poróżnili się raz a dobrze 

przed kilkudziesięciu laty – rodzonych 
braci, mieszkających po sąsiedzku i po 
sąsiedzku śmiertelnie na siebie obrażo-
nych. komunikują się w ostateczności 
za pomocą… psa pocztowego. Pierwszy 
punkt zwrotny powoduje, że dla bohate-
rów zawala się świat: miasteczko nawiedza 
zaraza trzęsawki, a to oznacza hekatombę 
zwierząt – wszystkie stada trzeba wybić 
pod nadzorem służb sanitarnych. Jeden 
z braci niezupełnie się do tego nakazu 
stosuje. A potem niespodzianie film o po-
święceniu hodowców, który urzekał dotąd 
głównie urodą kadrów (islandzkie pejzaże 
to sprawdzony samograj), nabiera rozpędu 
i zmienia się w fascynującą psychodramę 
rodzinną z jedną z najpiękniejszych fina-
łowych scen pojednania w historii kina. 
Najwyższej miary zaś jest zrównoważenie 
powagi i humoru, które czyni ten film 
jednocześnie dramatem i komedią. Dwaj 
naburmuszeni starcy są w miłosno-niena-
wistnym klinczu, co sprawia, że są wobec 
siebie zarazem bezlitośni i czuli – jak w ge-
nialnej scenie-gagu, kiedy jeden brat ratuje 
drugiego przez zamarznięciem. Znalazłszy 
pijanego do nieprzytomności na śniegu, 
zgarnia go łyżką koparki i odwozi na 
pogotowie. Ramą obrazu jest rzeczony 

WYWIAD Z REŻYSEREM

Co było inspiracją, by opowiedzieć historię dwóch żyjących osobno braci i ich owiec? 

Mój film w dużej mierze oparty jest o moje doświadczenia z islandzkiej wsi i znajomość
zamieszkujących ją ludzi. Moi rodzice się tam wychowali i praktycznie każdego lata do momentu, 
gdy skończyłem 17 lat, jeździłem na wieś, by tam żyć i pracować. Wydaje mi się, że moje korzenie 
sprawiają, że wyjątkowo dobrze odnajduję się w tych historiach, postaciach i w pejzażu wiejskich 
regionów Islandii. Zawsze podobały mi się wiejskie opowieści i „Barany. Islandzka opowieść” nie 
są pierwszym filmem, który zrealizowałem w takim otoczeniu. 

Mój ojciec swego czasu pracował dla Ministerstwa Rolnictwa, miałem więc wgląd w to, jak pracuje 
administracja związana z rolnictwem i hodowlą, i jak zmieniały się one przez lata. Jednymi 
z najcięższych decyzji, jakie ojciec musiał podejmować w swoim zawodowym życiu, były te 
związane z ilością trzody hodowlanej, którą trzeba było uśmiercić z powodu wybuchu epidemii. 

Na północy Islandii, a także w innych wiejskich regionach wyspy, życie ludzi i ich kultura skupione 
były wokół hodowli owiec, aż do ostatnich lat XX wieku. Nic dziwnego, że dla wielu z nich 
islandzkie owce były wręcz święte. Reprezentowały dumę i tradycyjny sposób życia. Odgrywały 
kluczową rolę w przetrwaniu tutejszych społeczności przez całe stulecia, są silnie związane z tą
ziemią i duchem prawdziwej, starej Islandii. Nasz kraj zbudowany został na rybołówstwie 
i farmerstwie i w Bardardalur, gdzie kręciliśmy „Barany. Islandzką opowieść”, hodowla owiec 
wciąż jest głównym źródłem utrzymania. 

Ale owce są wyjątkowe nie tylko z uwagi na ich aspekt hodowlany i większość farmerów ma z nimi 
dużo silniejszą wieź niż z jakimkolwiek innym udomowionym zwierzęciem. Hodowcy, którzy 
zajmują się hodowlą rozmaitych zwierząt – krów, owiec, koni – z reguły najbardziej zainteresowani 
są właśnie owcami. Dzięki krowom może i na stół trafia masło, ale głównym hobby farmerów są
ich owce. Z jakiegoś powodu ich relacja z ludźmi była bardzo szczególna i ten fenomen wydaje mi 
się interesujący i intrygujący. 

Chciałem w swoim filmie opisać właśnie ten świat. Ludzie, którzy żyją samotnie ze swoimi 
owcami, pośród natury, budują niezwykle silną więź ze swoimi zwierzętami. We współczesnych 
społeczeństwach to coś bardzo rzadkiego, a ludzie podobni do moich bohaterów – Gummiego 
i Kiddiego – powoli wymierają. Bardzo tego żałuję. Lubię ekscentryków i dziwaków i chciałbym, 
żeby mieli swoje miejsce we współczesnym świecie. 
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Wojciech Kuczok
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

finał, w którym ratunek przed śmiertel-
nym mrozem dokonuje się w doskonałej 
antytezie tej sceny.

Wspaniałe kino, zwiastujące kolejny 
skandynawski talent, film, na którego po 
przeczytaniu zajawki nie postawilibyście 
funta kłaków, a którego przeoczenie 
byłoby niepowetowaną stratą. 

IN ENGLISH 

RAMS 
DIRECTED BY GRÍMUR HÁKONARSON 
 
When we awarded this film with the main 
award on Tofifest in Toruń, there was no 
one to argue in the jury. The victory was 
unanimous, even though Piotrek Czer-
kawski still complained a bit even when 
I noted that the characters in this Icelandic 
film (mainly one of them) drink more 
alcohol than in all the other films in the 
contest; it was only when the president 
of the jury, Anne Fontaine, looked him 
deeply in the eyes that he was stunned. 

It is a simple and slow film and so it wins 
the watcher’s heart: slowly but in a simple 
way. It is set in the end of the world, in an 
Icelandic village inhabited by breeders who 
are proud of the famous breed rated in the 
whole country; although the biggest annual 
attraction is a contest for the most beautiful 
ram, nobody is set at odds. Despite two 
blokes with the longest beards who set at 
odds once and for good several dozen years 
ago: their own brothers, neighbouring and 
as neighbours mortally offended. They 
communicate as the last resort via… a hom-
ing dog. The first turning point causes the 
collapse of the characters’ world: the plague 
of scrapie strikes the town what means 
a hecatomb of animals. All herds have to 
be slaughtered under the supervision of 
the sanitary services. One of the brothers 
does not really obey this order. Suddenly, 
the film about the breeders’ sacrifice which 
captivates mainly with the beauty of frames 
(Icelandic landscapes are a sure-fire hit) 
starts gaining momentum and transforms 
into a fascinating family psychodrama with 
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one of the most beautiful final scenes of 
reconciliation in the film history. The bal-
ance between gravity and humour is of the 
highest kind and it makes the film a drama 
and a comedy at the same time. Two huffy 
old men are in a love-hate stalemate what 
makes them simultaneously unmerciful 
and tender for each other, like in a brilliant 
gag-scene when a brother rescues another 
one from freezing to death. Having found 
him dead drunk in the snow, he takes him 
with the excavator bucket and drives him to 
the Emergency Ward. The picture’s frame 
is aforementioned final in which the rescue 
from deadly freeze is made in an excellent 
antithesis of the scene.

A great film foreshadowing the next 
Scandinavian talent, a film on which 
you wouldn’t put your bet after reading 
a vignette; missing it out would be an 
irreparable loss. 

Element thrillera, który pojawia się w pewnym momencie, nie był pierwotnie planowany, ale 
uznałem, że skoro stawka jest dla moich bohaterów tak wysoka, to widzowie też powinni ją tak 
odbierać. W miarę jak poprawiałem scenariusz, ostrożnie umieszczałem w nim suspens, wydawało 
mi się, że przez to film będzie bardziej interesujący.  

Jak wybrałeś obsadę i pracowałeś z dwójką wspaniałych głównych aktorów, a także z wieloma 
baranami i owcami?

Chciałem aktorów, z którymi widzowie mogliby się utożsamić, a zarówno Sigurður, jak i Theodor 
należą do najbardziej szanowanych islandzkich aktorów. Było dla mnie bardzo ważne, żeby obaj 
zrozumieli punkt widzenia farmerów, tak by grane przez nich postacie były wiarygodne i bliskie 
życia. Za Gummim i Kiddim kryją się bardzo konkretne typy i zależało mi, by aktorzy spotkali się
z takimi ludźmi. Musieli więc poznać życie na farmie zarówno w teorii, jak i praktyce. Stworzyłem 
też bogate w szczegóły biografie bohaterów, które były istotne przy tworzeniu kreacji. W filmie nie 
ma przesadnie rozbudowanych dialogów i by postacie były wyraziste, interesujące i oryginalne, 
aktorzy musieli grać bardzo fizycznie i intuicyjnie.  

Mieliśmy też „okres prób z owcami”, gdzie przez kilka dni ćwiczyliśmy tylko sceny z udziałem 
zwierząt. Myliśmy je i takie tam. Sigurður pracował na farmie, gdy był nastolatkiem, więc znał już
takie życie. Theodor też miał jakieś doświadczenia, ale obaj większość swego życia spędzili 
w miastach i potrzebny był im trening. Wybór owiec do filmu był przygodą, która także wymagała 
przygotowań i planowania.  

Okazało się, że zachowanie owiec, ich temperament różnią się w zależności od farmy, gdzie są
hodowane. Na jednej z farm wcale nie były potulne i cały czas uciekały przed nami. Po wielu 
poszukiwaniach trafiliśmy w końcu do miejsca zwanego Halldorsstadir, gdzie farmer Begga 
traktuje swoje owce z miłością i oddaniem. Jego barany podeszły i szturchały nas, jakby chciały, 
żeby je podrapać po grzbiecie. Świetnie się z nimi pracowało, nawet łatwiej niż z aktorami. Gdyby 
jakaś akademia zdecydowała się na przyznawanie nagród zwierzęcym aktorom, jestem przekonany, 
że nasze owce byłyby faworytami i wróciłyby do domu z kilkoma statuetkami.  
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DZIEWCZYNY, 
PIWO, PAPIEROSY
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Jakub
Milszewski
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu  140db.pl. Kiedyś zosta-
nie gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. Poza tym fan 
komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między 
nami.seeing every month.

było. Nawet nieco zabawne wydaje mi się, 
że najczęściej przy ognisku graliśmy pio-
senki Hey z albumu „Fire”, jakby był do 
tego stworzony. Nie pamiętam już dziś 
żadnych akordów (poza „Teksańskim” 
oczywiście), ale pamiętam jak wyliśmy 
do księżyca ku uciesze koleżanek, które 
później miały stać się naszymi przyja-
ciółkami, dziewczynami, narzeczonymi, 
żonami lub niespełnionymi miłościami. 
Wyliśmy smutne „Dreams”, wyliśmy 
tę błyskotliwą „Zazdrość”, wyliśmy 
tę profetyczną „Zobaczysz”, wyliśmy 
poruszającą „Moją i twoją nadzieję”, a im 
więcej koleżanek pojawiło się na ognisku 
tym częściej wyliśmy „One of Them”. 
Jakby ku przestrodze. No i oczywiście 

„Teksański”. Jeśli dzisiaj nastolatki chodzą 
jeszcze na ogniska z dziewczynami, pi-
wem, papierosami i gitarą, to pewnie też 
wyją „Teksańskiego”.

Głupio mi się robi na myśl o tamtych 
czasach. Już wtedy „Fire” miało ponad 
10 lat. Dzisiaj ma 23 wiosny. Jest dorosłą 
płytą, która może samodzielnie kupować 
alkohol, prowadzić samochód i głosować. 
Kto wie, może właśnie broni magisterium. 

Ja jestem jeszcze starszy, choć do 
starości mam jeszcze daleko. Może zatem 
rozpalę ognisko, wezmę butelkę wina 
i swoją kobietę, odkurzę starą gitarę 
i przypomnę sobie jak to było w tych 
kilku gorących latach.

Papierosy rzuciłem. 

IN ENGLISH 

GIRLS, BEER, CIGARETTES 

I can recall summers which were always 
hot. That’s how I remember them. My 
biggest worries were girls and money for 
which we could buy beer and cigarettes. 
Girls, beer and cigarettes were insepara-
ble. It was a causal link.

Going out out with mates and newer 
and newer girl friends, for instance, on 
a glade which we called, I have no idea 
why, Bachądź, we must have had beer and 
cigarettes. We would sit down comfortably, 
make a bonfire, drink beer, smoke ciga-

rettes, and hug and kiss the girls. I remem-
ber the summers but that’s all what is left. 
In hindsight that seems beautiful because 
I had no clock constantly ticking behind 
my head, counting minutes and hours until 
next deadline, appointment date, time of 
meeting, time of paying bills, departure 
day. I felt easeful. Girls, beer, cigarettes. 
And a guitar. For drinking a dozen beers 
and smoking a pack of cigarettes during 
one party would not impress the girls. But 
almost always they were with us. Because 
we had guitars. And we played them. 
We couldn’t play much but our bonfire 
setlist was always full. Those better guys 
showed off with “Stairway to Heaven” and 
Metallica, for us Pidżama, Dżem, Akurat, 
Dezerter, Wilki were enough. And Hey. 
I guess we played Hey most often.

So once again: Hey, guitar, girls, 
beer, cigarettes, bonfire. It was like 
that. It seems a bit funny that most 
often we played Hey songs from the 
album “Fire” by the fire as if it was 
created for it. I don’t remember any 
chords (besides “Teksański”, of course) 
but I remember how we howled at the 
moon to the delight of the girls, who 
were to become our friends, girlfriends, 
fiancées, wives or unfulfilled love. So we 
sang sad “Dreams”, brilliant “Zazdrość”, 
prophetic “Zobaczysz”, moving “Moja 
i twoja nadzieja”, we sang sharp and flat, 
and the more girls came, the more we 
sang “One of Them”. As if it’s a warning. 
And of course “Teksański”. If nowadays 
teenagers go and make bonfires with girls, 
beer, cigarettes and guitar, they probably 
sing “Teksański” too. I feel ashamed 
thinking about those times. “Fire” was 
already ten years old. Today it’s 23. It’s an 
adult album who can buy alcohol, drive 
a car and vote. Maybe it’s defending its 
master’s thesis right now, who knows.

I’m even older, although I’m still far 
from being old. So maybe I’ll make 
a bonfire, take a bottle of wine and my 
woman, I’ll dust off the old guitar and 
I’ll recollect how it was during those 
several hot summers.

I gave up smoking. 

P
amiętam takie lata, kiedy zawsze 
było gorąco. Tak je pamiętam. 
Moim największym zmartwie-
niem były dziewczyny i pieniądze, 
za które mogliśmy kupić piwo 

i papierosy. Dziewczyny, piwo i papierosy 
były nierozłączne. Powiązane ze sobą 
związkiem przyczynowo-skutkowym.

Kiedy chodziliśmy z kolegami i coraz 
to nowszymi koleżankami za miasto, na 
przykład na polankę nazywaną przez nas 
nie wiadomo czemu Bachądziem, musieli-
śmy mieć piwo i papierosy. Rozsiadaliśmy 
się wygodnie, rozpalaliśmy ognisko, pili-
śmy piwo, paliliśmy papierosy, przytulali-
śmy i całowaliśmy dziewczyny. Pamiętam 
takie lata, ale to wszystko co mi po nich 
zostało. Z perspektywy czasu wydaje mi 
się, że były piękne dlatego, że nie miałem 
jeszcze za głową zegarka, który nieustan-
nie tykał, odliczając minuty i godziny 
do kolejnego dedlajnu, terminu wizyty, 
godziny spotkania, pory na zapłacenie 
rachunków, dnia wyjazdu. Było mi błogo.

Dziewczyny, piwo, papierosy. I gitara. 
Przecież to, że mogliśmy wypijać po kil-
kanaście piw i wypalić paczkę papierosów 
podczas jednej imprezy dziewczynom nie 
imponowało. A były z nami praktycznie 
zawsze. Bo mieliśmy gitary. I graliśmy 
na nich. Niewiele potrafiliśmy, ale nasza 
ogniskowa setlista zawsze była pełna. Ci 
lepsi szpanowali „Stairway to Heaven” 
i Metalliką, nam wystarczało, że graliśmy 
Pidżamę, Dżem, Akurat, Dezertera, Wil-
ki. I Hey. Hey graliśmy chyba najczęściej.

A więc jeszcze raz: Hey, gitara, dziew-
czyny, piwo, papierosy, ognisko. Tak to 

MOŻE ZATEM ROZPALĘ OGNISKO, WEZMĘ 
BUTELKĘ WINA I SWOJĄ KOBIETĘ, ODKURZĘ 
STARĄ GITARĘ I PRZYPOMNĘ SOBIE JAK TO BYŁO 
W TYCH KILKU GORĄCYCH LATACH.
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Mieliśmy jedyną, niepowtarzalną szansę być piłkarsko jak 
Anglia. Gdyby Piastowi Gliwice udało się urwać dwa punkty 

Legii Warszawa w meczu na Łazienkowskiej, mielibyśmy 
mistrza Polski tak szokującego jak Leicester na wyspach.

O
 drużynie, w której kadrze 
przez cały sezon był Polak 
Marcin Wasilewski mówiono 
„lider krótkoterminowy”. 

I nikt nie mógł mieć żalu do autorów 
tego określenia, bo też chyba nikt nie 
spodziewał się takiego zakończenia roz-
grywek. Dość powiedzieć, że bukmache-
rzy płacili 5000:1… Lepiej być nie może, 
kiedy dobrze się obstawi.

A Piast? Jeśli ktoś przewidział udział 
tego klubu w walce o mistrzostwo 
kraju do ostatniej kolejki, zasługuje na 
szacunek i miano znawcy futbolu. Ktoś 
powie: przecież trzy lata temu Piast grał 
w pucharach! Zgoda. Ale od pucharów 
do mistrzostwa Polski daleka droga. Być 
może tak długa jak ta, którą klub przebył 
od transformacji ustrojowej. Było wyco-
fanie z rozgrywek trzeciej ligi, była nawet 
krótka nieobecność Piasta na piłkarskiej 
mapie Polski.

Leicester rok temu zajął czternaste 
miejsce w lidze, uratował się przed spad-
kiem. Teraz, pod względem funduszy 
przeznaczonych na pensje dla piłkarzy, 
jest na siedemnastej pozycji w Premier 
League. Klub wydał zaledwie niecałe 50 
milionów funtów. A największa gwiazda 
drużyny, Jamie Vardy, jeszcze pięć lat 
temu grała w siódmej lidze. 

Piast jest obecnie najlepszy na Śląsku. 
Czyli w regionie, w którym wciąż na 
piedestale są Ruch Chorzów i Górnik 
Zabrze. W sumie obydwa kluby zdobyły 
28 tytułów mistrza Polski. Teraz patrzą 
z uwagą na Gliwice i być może się uczą. 
Ten drugi będzie patrzył ze szczebla 
pierwszoligowego, bo nie potrafił się 
zorganizować jak Piast. To gliwicki klub 
jako pierwszy na Śląsku wybudował 
nowoczesny stadion, to Piast poukładał 
sprawy organizacyjne na tyle dobrze, by 

nie przeszkadzały w prowadzeniu druży-
ny. To Piast wreszcie przemyślał transfery 
i zatrudnił fachowca w roli szkoleniowca.

Na chwilę moja wyobraźnia oszalała. 
Podsunęła mi przed oczy mecz Leicester 
– Piast w… Lidze Mistrzów. Byłoby pięk-
nie. No, ale tytuł zwinęła Legia. Szkoda, 
bo przydałby się taki „mały” mistrz, 
dla odświeżenia. Po to, by pokazać tym 
większym, że mają się wziąć do roboty, 
bo mniejsi ich „łykają”. 
 
IN ENGLISH 

WE ARE NOT ENGLAND

We had the only, unrepeatable 
chance to be like England in terms 
of football. If Piast Gliwice had 
managed to divest Legia Warsaw 
of two points in the match at 
Łazienkowska, we would have the 
Champion of Poland as shocking as 
Leicester City on the British Isles. 

The team, a part of which was a Pole, 
Marcin Wasilewski, was said to be 
a “short-time leader”. And no one could 
complain to the authors of this phrase 
because probably nobody had expected 
that the league would end in such a way. 
Suffice it to say that bookmakers would 
pay out 5000-1… It does not get any 
better if you make a right bet.

And Piast? If anyone foresaw their 
participation in the fight of the title 
until the last round, they deserve respect 
and the title of football expert. Some-
one could say: “but Piast played in the 
European competitions three years ago!” 
That’s right. But there is a long way 
to go from those competitions to the 
league champions title. Maybe as long 
as the one which the club has travelled 

since the political transformation. They 
experienced the withdrawal from the 3rd 
league and even a short absence on the 
football map of Poland.

Last year Leicester took 14th place in 
the league, they escaped relegation. To-
day it is in 17th place in Premier League 
in terms of wage bills. The club spent less 
than 50 million pounds. And the team’s 
biggest star, Jamie Vardy, played in 7th 
league only five years ago.

At present, Piast is the best in Silesia, 
the region where Ruch Chorzów and 
Górnik Zabrze are still at the top. Both 
clubs won 28 Polish Champions titles in 
total. Now they are looking carefully at 
Gliwice and they might be learning. The 
latter will look from the second level 
because it has not get organized like 
Piast. It is the club from Gliwice which 
was the first to build a modern stadium, 
it is Piast which arranged organizational 
matters so well they did not handicap 
running the team. Finally, it is Piast 
which thought the transfers over and 
hired a specialist as a trainer.

My imagination went wild for 
a moment. Before my eyes appeared 
a match between Leicester and Piast 
in… the Champions League. It would be 
beautiful. But Legia took the title. That’s 
a shame because such a “little” champion 
would be good for refreshing. To show 
those larger clubs that they have to get 
down to work because the smaller ones 
are overtaking.  

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

Nie jesteśmy 
ANGLIĄ





G
U

ST
Ta

st
e 

44
 

L
ista artystów została ogłoszona 
i zaktualizowana. Pod koniec 
sierpnia w Cieszanowie na Pod-
karpaciu zagrają: Vader, Włocha-

ty, Sweet Noise, Nocny Kochanek, Far-
ben Lehre, Zacier i legenda polskiego 
hardcore'u, grupa 1125.

Każdego roku CRF ogłasza koncert 

monograficzny pod hasłem „3x”. W tym 
roku gwiazdą jest Kazik, który wystąpi 
w unikatowej, potrójnej odsłonie : Kult, 
z którym zagra utwory z płyt „Tata Kazi-

Nadciąga
CIESZANÓW  

ROCK FESTIWAL

Fani festiwalu zaczęli odliczać dni do tego rockowego święta. W dniach 18-21 sierpnia 
zagrają między innymi szwajcarska legenda folk-metalu Eluveitie i reaktywowany Sweet 

Noise. Nie zabraknie też niespodzianek i muzycznych podróży sentymentalnych.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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Ceny karnetów i biletów  
na Cieszanów Rock  
Festiwal 2016
Do 10 kwietnia: karnet – 110 zł,  
karnet na pole namiotowe - 30 zł/os.

11 kwietnia – 31 maja:  
karnet – 120 zł,  
karnet na pole namiotowe - 30 zł/os.

1 czerwca -30 czerwca: karnet – 135 
zł, bilet jednodniowy - 60 zł, karnet 
na pole namiotowe – 40 zł/os.

1 lipca – 10 sierpnia: karnet – 135 zł, 
bilet jednodniowy – 70 zł, karnet 
na pole namiotowe – 40 zł/os.

Sprzedaż Normalna (od 11 sierpnia): 
karnet – 150 zł,  
bilet jednodniowy - 80 zł,  
karnet na pole namiotowe - 40 zł/os.
IN ENGLISH 

Prices of carnets and tickets 
for the Cieszanów Rock 
Festival 2016
Until 10 April: carnet – 110 PLN, car-
net for the campsite: 30 PLN/person

11 April – 31 May: carnet: 120 PLN, 
carnet for the campsite: 30 PLN/
person

1 June – 30 June: carnet – 135 PLN, 
ticket for one day – 60 PLN, carnet 
for the campsite: 40 PLN/person

1 July – 10 August: carnet – 135 PLN, 
ticket for one day – 70 PLN, carnet 
for the campsite: 40 PLN/person

Regular sale (from 11 August): car-
net – 150 PLN, ticket for one day – 
80 PLN, carnet for the campsite  

– 40 PLN/person

ka” i „Tata 2”, od dwóch lat nieaktywny 
już KNŻ, który w Cieszanowie zagra jedy-
ny koncert w 2016 roku, oraz nowy projekt 
artysty, Kazik & Kwartet Proforma. 

Jedną z zagranicznych gwiazd będzie 
szwajcarski Eluveitie. To chyba najcie-
kawsza propozycja europejskiej sceny fol-
k-metalowej. Zespół oprócz tradycyjnych 
instrumentów, wykonuje swoją muzykę 
dudach, skrzypcach i lirze korbowej, 
a teksty śpiewają również w martwym 
języku galicyjskim.

Sierpniowy CRF to też okazja do 
zobaczenia na żywo ikon polskiego punk 
rocka. Na scenie pojawią się rzadko 
koncertujący Włochaty i świętujący 
swoje trzydziestolecie Farben Lehre, 
który właśnie w Cieszanowie zagra swój 
jubileuszowy koncert.

Miłośnicy ciężkiego grania z przymru-
żeniem oka ucieszą się na koncerty forma-
cji Zacier, Nocny Kochanek i Lej Mi Pół. 

To tylko niektóre z ogłoszonych przez 
organizatorów propozycje. Szykujcie się na 
prawdziwe niespodzianki! Pamiętajcie, że 
im wcześniej zamówicie bilety, tym lepiej. 
 
IN ENGLISH 

CIESZANOW ROCK FESTIVAL  
IS COMING

Fans of the festival have already 
started to count down days till the 
feast of rock. In the period from 18 
to 21 September, among many other 
musical groups we’ll get the chance 
to see the Swiss legend of folk-
metal Eluveitie, and the reactivated 
Sweet Noise. There will be no lack 
of surprises and sentimental musical 
trips down the memory lane. 

The list of artists have been an-
nounced and updated. At the end of 
August, in Cieszanów in Subcarpath-

ia we will have a chance to see the 
performances of Vader, Włochaty, 
Sweet Noise, Nocny Kochanek, Far-
ben Lehre, Zacier and the legend of 
Polish hardcore, the group 1125.

Each year, the festival announces 
a monographic concert under the name 
of “3x.” This year, the main star is Ka-
zik, who will perform in three unique 
configurations: first, with Kult, with 
which he’ll play songs from the albums 
Tata Kazika and Tata 2, second, with 
the already deactivated group KNŻ, 
which in Cieszanów will play its only 
concert in 2016, and last but not least, 
he’ll present his newest project, Kazik 
& Kwartet Proforma.

One of foreign guests will be 
a Swiss band called Eluveitie. It’s 
probably the most interesting group 
on the European folk-metal scene. 
The band, apart from traditional 
instruments, uses bagpipes, violin 
and hurdy-gurdy, and some of its 
lyrics are sung in the already extinct 
Galician language.

Cieszanów Rock Festival is also 
a great chance to see the icons of 
Polish punk rock with your own eyes. 
Among other artists who will appear 
on the stage, we’ll see Włochaty, who 
doesn’t perform very often, and Far-
ben Lehre, a band which this year cel-
ebrates its thirtieth anniversary – and 
it will be precisely at the Cieszanów 
Rock Festival that they will give their 
anniversary concert.

Fans of heavier sounds with tongue 
in cheek will be more than happy about 
concerts of Zacier, Nocny Kochanek and 
Lej Mi Pół.

These are only few attractions an-
nounced by the organizers. Get ready for 
real surprises! Remember that the sooner 
you order your tickets, the better!  
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ZIEMIANIN

DRŻAŁY CI RĘCE, GDY PODPISYWA-
ŁEŚ SWÓJ PIERWSZY KONTRAKT 
Z WYTWÓRNIĄ?
Nie było powodu, by zadrżały mi ręce. Jak 
już coś w życiu robię i decyduję się na pod-
pisywanie czegokolwiek, to bez strachu.

WIĄŻESZ SIĘ UMOWAMI DŁUGO-
TERMINOWYMI.
Absolutnie nie. Człowiek nie jest w stanie 
przewidzieć swojego jutra, a co dopiero 
tego, co będzie się działo za kilka lat. Na-
wet gdy podpisywałem ostatnią umowę 
z wytwórnią, nie miałem pewności czy 
będę żył za trzy lata. Wszystko robi się 
z nadzieją, że ma to sens i będzie dobrze.

CZY BYŁBYŚ W STANIE PODPISAĆ 
TAKĄ UMOWĘ ZE SOBĄ I OSIĄŚĆ 
W JEDNYM MIEJSCU NA DŁUŻEJ?
Nie wyobrażam sobie tego. Jestem takim 
człowiekiem, który wszędzie jest w stanie 
poczuć się jak w domu. Dla mnie najważ-
niejsze jest otoczenie ludzi, którzy nie są 
towarzystwem wzajemnej adoracji, ale 
ludzi, którzy są kreatywni, wpływają na 
mnie dobrze i sprawiają, że mam ochotę 
do życia i robienia rzeczy, które kocham. 
Nie sądzę, żebym kiedykolwiek ze sobą 
spisał zobowiązanie, żeby się gdzieś osa-
dzić, bo to nie jest w mojej krwi. Ziemia 
jest moim domem.

GDZIE TERAZ MIESZKASZ?
Dobre pytanie. Przemieszczam się 
między Hagą, Londynem, Warszawą, 
Toruniem, Gorzowem i Piłą. To są miej-
sca, w których przebywam, ale oficjalnie 
mieszkam w Hadze.

GDZIE ZACZĘŁA SIĘ TWOJA HISTORIA?
Piła stała się miejscem, które pokochał mój 
dziadek, tam osadziła się moja rodzina. Tak 
więc jestem pilaninem i to miasto okazało 
się bardzo inspirujące. Jest tam dużo lasów, 
jezior – lubię takie warunki do tworzenia. 
Choć wcześnie zacząłem wyjeżdżać i zwie-
dzać świat, bo byłem go bardzo ciekaw, 
to w Pile napisałem najwięcej muzyki. 
W domu zawsze było dużo ludzi z całe-
go świata, mój dziadek mówił w pięciu 
językach. Miałem okazję być świadkiem 
tego, jak dziadek opowiada tę samą historię 
w kilku różnych językach i bardzo mi się 
to podobało. U nas nigdy nie było takiego 
podejścia, że trzeba uważać na czarnych, 
albo że ze względu na nasze korzenie mamy 
unikać Arabów. W domu wszyscy byli wi-
tani jak rodzina i taką atmosferę chłonąłem 
od dziecka. Taki jestem teraz – kocham 
ludzi i dla nich gram muzykę.

JESTEŚ OBYWATELEM ŚWIATA?
Lubię tak mówić. Gdy podróżuję, a ludzie 
pytają skąd pochodzę, przeważnie mówię, 

że jestem z planety Ziemia. Obywatel świa-
ta? Jak najbardziej. Wszyscy powinniśmy 
dojrzeć do tego, by tak na siebie patrzeć.

DLACZEGO TO AKURAT BOB MAR-
LEY ZAINSPIROWAŁ MŁODEGO 
CIEBIE? PRZECIEŻ MÓGŁ TO BYĆ 
JAKIKOLWIEK INNY MUZYK.
Kiedyś spędzałem wakacje u rodziców 
mojej mamy i znajomy fryzjer dziadka 
przyniósł płytę właśnie Boba Marleya. 
Miałem 12 lat i słuchałem muzyki takiej, 
jakiej słuchał tato, czyli gospel oraz 
tradycyjnego jazzu i soulu. Zauważyłem, 
że w muzyce Marleya jest wszystko to, 
co najbardziej lubię, a to nie jest żaden 
z tych gatunków, które znałem. Nawet 
nie wiedziałem, jak nazywa się ten nowy 
styl, dopiero ten fryzjer powiedział, że 
to reggae, a ja poszedłem do pokoju 
i zapisałem „rege”. Od tego momentu 
szukałem wszystkiego, co się z tym 
wiąże. Ta podróż była długa i barwna, 
a w końcu okazało się, że zatoczyła koło 
i wróciłem do Boba Marleya. To, co robią 
inni, zbudowane jest na fundamencie 
wymurowanym właśnie przez niego.

POWRÓT DO KORZENI JEST MOŻLI-
WY W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?
Wierzę, że jest to możliwe, ale nie mówi 
tego człowiek, któremu się to udało. Wręcz 

Jak sam mówi – pochodzi z planety Ziemia, a jest obywatelem świata. 
Gitarzysta, wokalista i założyciel zespołu Jafia, z którym był nominowany 
do Fryderyka w kategorii „Muzyka korzeni”. O tym, jak do korzeni wrócić 

i osiągnąć stan uświęcenia opowiada Dawid Portasz.

TEKST: Aleksandra Budka  ZDJĘCIA: Edyta Bartkiewicz
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przeciwnie. Czuję się bardzo uwikłany 
w system i w to, co on nam dyktuje, ale 
żyję życiem takim, by jak najbardziej się 
od tego wyzwalać. Chcę oduczyć się tego, 
co nam wpojono. Nie oglądam telewizji, 
nie znam ludzi sławnych, nie interesuje 
mnie to, czy jestem ubrany modnie czy 
nie. Kupuję rzeczy drogie, bo drogi mam 
gust, ale to nie znaczy, że muszę coś mieć, 
bo jest od Armaniego.

CZĘSTO ZDARZA MI SIĘ BRONIĆ 
MUZYKI REGGAE W ŚRODOWISKU 
POZAREGGAE’OWYM. DLACZEGO 
TEN GATUNEK WCIĄŻ JEST ODBIE-
RANY NEGATYWNIE?
Ktoś powiedział kiedyś: „Genius minds 
think alike”. Gdy spotykają się ludzie, 
którzy mają otwarte umysły, to prawie 
nie mają o czym rozmawiać, bo się 
zgadzają. Ale jeżeli mamy do czynienia 
z ludźmi zaprogramowanymi przez 
edukację, religię czy telewizję, to każdy 
będzie twierdził: „moja racja jest mojsza”. 
Cały ten system, w którym żyjemy jest 
niefortunnie skonstruowany – dzieli nas, 
więc może istnieć, ale jeżeli istniałaby 
jakaś jedność, to automatycznie staje 
się to dla systemu niebezpieczne. Tak 
naprawdę wszyscy chcemy tego samego – 
być szczęśliwym, mieć co jeść, dach nad 
głową, osiągnąć spokój. Wszyscy wierzą 
w jednego Boga, a każdy ma swojego. Je-
żeli nie nastąpi nadzwyczajna – nazwijmy 
ją boską – interwencja, to nie ma szans, 
że cokolwiek się zmieni. 

JAK WIĘC MAM REGGAE BRONIĆ?
Reggae nie trzeba bronić. Reggae jest jak 
lew, wystarczy go wypuścić i on już sam 
się obroni.

NIE TRZEBA SŁUCHAĆ REGGAE, 
ŻEBY KIEROWAĆ SIĘ W ŻYCIU 
WYŻSZYMI CELAMI. ALE TA MUZY-
KA SZCZEGÓLNIE UWRAŻLIWIA, 
DLACZEGO TAK JEST?
Są ludzie, którzy nie lubią reggae, ale 
wciąż są bardzo wrażliwi i otwarci. Nie 
broniłbym reggae aż tak mocno. Dróg 

jest wiele, a ta muzyka jest jedną z nich. 
Ona uwrażliwia, otwiera na samego 
siebie – z tym wiąże się filozofia I&I, 
czyli ja zewnętrznego i wewnętrznego. 
Pierwsze widzą ludzie, drugie widzimy 
tylko my sami. Dobrze, jeśli człowiek 
osiągnie taki stan, kiedy pierwsze i drugie 
to to samo ja.

DOTYKA CIĘ NIEPRAWDZIWOŚĆ 
CHOCIAŻBY FACEBOOKA?
Muszę mieć kontakt z tym medium i sta-
ło się to niewygodną częścią mojej pracy. 
Facebook pokazuje dziwną stronę tego, 
czym jesteśmy w stanie być jako ludzie. 
Usypia chęć do działania, bo gdy czło-
wiek wstanie rano i powie jak ktoś źle był 
ubrany na gali, to już mu ulży i będzie 
mu lepiej. Coraz bardziej mnie boli, gdy 
czytam wpisy na Facebooku i mam wra-
żenie, że gniję w środku. Czasami, gdy 
wyłączam komputer, czuję się brudny, 
zarażony i poraniony tym, jak wszyscy 
mają do powiedzenia coś o niczym.

CO DZIAŁA W TAKICH MOMEN-
TACH JAK DETOKS?
Muzyka. Czuję się wolny, gdy mam 
gitarę, to mnie odcina. Lubię grać bez 
śpiewania, muzyka bez tekstu jest lekar-
stwem. Pójść sobie z gitarą do lasu – to 
mnie oczyszcza. Obcowanie z drzewami 
to obcowanie z potężną katartyczną ener-
gią, ale my tego nie robimy – to teraz już 
jest głupie. Jaka energia? Jakie obcowa-
nie? Życie jest we wszystkim, wszystko to 
wibracja energii. 

JEST COŚ WAŻNIEJSZEGO W ŻYCIU 
NIŻ MUZYKA?
Dla mnie nie, jednak dla kogoś ważniej-
sze może być coś innego.

A KOBIETY?
Kobiety są inspiracją. Przebywanie 
z kobietami rozwija mnie – przez to, że 
są prawomózgowe, w odróżnieniu od 
mężczyzn. Z facetami można rozmawiać 
tylko na konstruktywne tematy, oni są 
mało abstrakcyjni w swoim myśleniu. 

Jeżeli mężczyzna ma szczere relacje z ko-
bietami, to pozwala to zrozumieć siebie 
i cenię takie więzi nade wszystko. 

CO JEST ŚWIĘTOŚCIĄ DLA CIEBIE?
Świętość to słowo, do którego można 
głęboko zajrzeć. Słowo święty dla wielu 
oznacza „niepokalany”, ale święty jako 
„holy” to tak naprawdę „wypełniony”. 
Odnalezienie tego, co oznacza bycie sobą 
jest właśnie tym wypełnieniem. To jest 
dla mnie święte. Umysł niewolnika myśli 
o tym, co jest legalne i co dozwolone, 
a umysł wolnego człowieka skupia się na 
tym, co jest właściwe. Człowiek holy nie 
będzie zastanawiał się nad tym, czy coś 
jest prawnie usankcjonowane. 

A CO BĘDZIE, GDY ŚWIĘTOŚĆ OSIĄ-
GNIEMY? JERZY PILCH W OSTAT-
NIEJ SWOJEJ KSIĄŻCE MÓWI 
O TYM, ŻE NAJBARDZIEJ PRZERA-
ŻAJĄCA JEST ŚWIADOMOŚĆ NIE-
ŚWIADOMOŚCI PO ŚMIERCI. ŻE TAK 
NAPRAWDĘ NIE BĘDZIE NAM DANE 
OBSERWOWAĆ Z GÓRY SWOICH 
DZIECI I TO JEST NAJSMUTNIEJSZE 
W ISTNIENIU LUDZKIM.
Smutna prawda jest taka, że – bez wzglę-
du na to kto, cokolwiek i kiedykolwiek 
powiedział na temat tego, co będzie po 
śmierci – na 99 % nie miał racji. Nikt 
z nas nigdy tam nie był i nikt stamtąd 
nie wrócił. Nie mam wyobrażenia, co 
będzie wtedy, gdy nie będzie już opa-
kowania. Mam wewnętrzne przeczucie, 
niepoparte żadną nauką, że niedorzecz-
ne byłoby, gdyby coś tak niezwykłego 
jak życie, miało się skończyć sześć stóp 
pod ziemią. Świadomość człowieka 
wędruje, a my prawdopodobnie wie-
lokrotnie już tutaj byliśmy i będziemy 
jeszcze w różnych miejscach. Twierdzę, 
że nie jesteśmy ciałem, które ma duszę, 
a duszą, która ma ciało. Dusza nie jest 
w stanie umrzeć. 

20 LAT NA SCENIE TO 20 LAT WIECZ-
NEGO SZCZĘŚCIA CZY MUZYCZNY 
ROLLERCOASTER?
Jedno i drugie. Granie muzyki sprawia, 
że życie jest nomadyczne. Dlatego właśnie 
nazwaliśmy album „Ka Ra Va Na” – trze-
ba się przyzwyczaić, że idzie się w niezna-
ne. Nie będzie wypłaty co miesiąc i stabil-
nego życia, ale sama przyjemność robienia 
tego, co się kocha, jest niezastąpiona. Nic 
bym nie zmienił w swojej przeszłości. 
Może pracowałbym ciężej i bardziej od-
powiedzialnie myślał o swoim życiu. Ale 
jeżeli wszystko to, co wydarzyło się do tej 
pory, doprowadziło mnie do miejsca, gdzie 

GDY SPOTYKAJĄ SIĘ LUDZIE, KTÓRZY MAJĄ 
OTWARTE UMYSŁY, TO PRAWIE NIE MAJĄ O CZYM 
ROZMAWIAĆ, BO SIĘ ZGADZAJĄ. ALE JEŻELI MAMY 
DO CZYNIENIA Z LUDŹMI ZAPROGRAMOWANYMI 
PRZEZ EDUKACJĘ, RELIGIĘ CZY TELEWIZJĘ, TO KAŻDY 
BĘDZIE TWIERDZIŁ: „MOJA RACJA JEST MOJSZA”. 
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DZIĘKUJEMY MIEJSCU CHWILA (WARSZAWA, UL. OGRODOWA 31/35)  
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZA NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ

jestem – to nie było to złe. Podoba mi się 
ta nomadyczna droga i nie umiałbym żyć 
inaczej. Temu się oddałem. 

IN ENGLISH 

CITIZEN OF THE PLANET EARTH

As he himself says, he comes from 
the planet Earth and is a citizen of 
the world. A guitarist, a vocalist and 
the founder of a band called Jafia, 
with which he was nominated for the 
Fryderyk music award in the Folk/
World Music category. Dawid Portasz 
tells us how to get back to basics and 
achieve a state of sanctification. 

DID YOUR HANDS TREMBLE WHEN 
YOU WERE SIGNING YOUR FIRST 
CONTRACT WITH A RECORD LABEL?
There was no reason for my hands to 
shake. If I do something in life and 

decide on signing anything, then there’s 
no place for fear.

YOU TIE YOUR HANDS WITH LONG-
TERM CONTRACTS.
Absolutely not. You can’t even tell what 
will happen to you tomorrow, let alone in 
ten years’ time. Even when I was signing 
my latest contract with a record label, 
I wasn’t sure if I would still be alive in 
three years’ time. You do everything, 
hoping that it has some meaning and that 
everything will be okay.

WOULD YOU BE ABLE TO SIGN 
SUCH A CONTRACT WITH 
YOURSELF AND SETTLE IN ONE 
PLACE FOR A LONGER TIME?
I can’t imagine it. I’m a man who’s able to 
feel at home virtually everywhere. For me, 
the most important thing is company of 
people who are not a mutual admiration 

society, but who are creative, influence me 
in a positive way and make me feel optimis-
tic about life and willing to do the things 
I love. I don’t think that I will ever sign 
a contract with myself to settle anywhere, 
because it’s not me. My home is the Earth.

WHERE DO YOU LIVE NOW?
Good question. I’ constantly migrating be-
tween the Hague, London, Warsaw, Torun, 
Gorzow and Pila. These are places in which 
I reside, but officially, I live in the Hague.

WHERE DID YOUR STORY BEGIN?
The town of Pila was a place that my 
grandfather came to love, and it was 
there that my family settled. So I’m 
a Pilan of sorts, and this town proved 
to be very inspiring. It’s full of woods 
and lakes – I like such conditions to 
create music. Even though I started 
to leave the town and see the world, it 
was in Pila that I wrote the most of my 
music. At home, there were always many 
people from all over the world, and my 
grandfather spoke five languages. I had 
a chance to witness how he told the same 
story in several different languages, and 
I enjoyed it immensely. We never had 
the attitude that we had to be aware of 
black people or that because of our roots 
we should stay away from Muslims. At 
home, everyone was treated like family, 
and it was precisely this atmosphere that 
I absorbed as a child. So that’s how I am 
today – I love people and it is for them 
that I play my music.

ARE YOU A CITIZEN OF THE 
WORLD?
I like to put it this way. When I travel 
and people ask me where I come from, 
I usually say that I’m from the planet 
Earth. A citizen of the world? Certainly. 
We all should grow up enough to see 
ourselves this way.

WHY WAS IT BOB MARLEY THAT 
INSPIRED THE YOUNG YOU? IT 
COULD HAVE BEEN ANY OTHER 
MUSICIAN.
I once spent my holidays at my mother’s 
parents’ and a hairdresser, who was an 
acquaintance of my grandfather, brought 
a CD of Bob Marley. I was twelve and 
I had always listened to whatever my dad 
listened, namely gospel and traditional 
jazz and soul. I noticed that in Marley’s 
music there was everything that I liked 
the most, and it was not any of the genres 
that I knew. I didn’t even know how this 
new style was called, and in the end, it 
was the hairdresser who told me it was 
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reggae, and I went to my room and wrote 
it down as “rege.” Ever since that day I’ve 
looked for everything connected to it. 
This journey was long and colorful, and 
in the end, it turned out that the history 
had come a full circle and I arrived at 
Bob Marley again. What others do is 
built on the foundations that he set.

IS COMING BACK TO BASICS 
POSSIBLE IN TODAY’S WORLD?
I believe that it is, but it’s not com-
ing from a man who has managed to 
achieve it. On the contrary. I feel really 
entangled in the system and in what it 
imposes on us, but I live in such a way as 
to wrench myself free as much as I can. 
I want to wean myself from the things 
they instilled in us. I don’t watch TV, 
I don’t know famous people, I’m not 
interested in whether I’m fashionable 
or not. I buy expensive things because 
my tastes are expensive, but it doesn’t 
mean that I have to have something only 
because it’s Armani.

I SOMETIMES DEFEND REGGAE IN 
ENVIRONMENTS OUTSIDE THIS 
GENRE. WHY IS THIS GENRE STILL 
VIEWED SO NEGATIVELY?
Someone said, “Genius minds think 
alike.” When people who have open 
minds meet, they have almost nothing 
to talk about because they agree with ev-
erything. But if we interact with people 
programmed by education, religion or 
TV, then everyone will claim that “I’m 
in the right and you’re in the wrong.” 
This whole system in which we live is 
wrongly constructed – it divides us, so 
it can exist, but if there was a unity of 
some kind, it would be dangerous for it. 
The truth is, we all want the same thing 
– to be happy, have something to eat, 
somewhere to live, achieve peace. Every-
one believes in the same God, and yet 
each person’s God is different. If there 
isn’t any extraordinary – divine, let’s call 
it – intervention, there is absolutely no 
chance of anything changing. 

THEN HOW I SHOULD DEFEND 
REGGAE?
You don’t have to defend reggae. Reggae 
is like a lion, it’s enough to let it loose and 
it will fend for itself.

YOU DON’T HAVE TO LISTEN TO 
REGGAE TO BE DRIVEN IN LIFE BY 
HIGHER GOALS. BUT THIS KIND 
OF MUSIC IS EXCEPTIONALLY 
SENSITIZING. WHY?
There are people who don’t like reggae, 

but still are really sensitive and open 
anyway. I wouldn’t defend reggae to such 
an extent. There are many ways, and this 
genre of music is only one of them. It 
makes you more sensitive, helps you get 
insight into yourself – there is the phi-
losophy of I&I that is connected to this, 
in other words the “internal me” and the 
“external me”. The former is what people 
see, and the later is what only we can see. 
It would be best if we achieved the state 
in which both “mes” are the same “me.”

ARE YOU CONCERNED WITH THE 
FALLACY OF, SAY, FACEBOOK?
I have to have contact with this 
medium, and it has become an incon-
venient part of my work. Facebook 
shows a strange side of what we can be 
as people. It squashes our will to act, 
because when you get up in the morning 
and share the information about how 
bad someone was dressed at a gala, you 
feel relieved and your mood gets better. 
Reading posts on Facebook has been 
hurting me more and more, and I feel 
like I’m rotting inside. Sometimes when 
I turn off my computer, I feel dirty, 
infected and wounded by how everyone 
has something to say about nothing.

WHAT IN SUCH MOMENTS CAN BE 
USED AS A DETOX?
Music. I feel free when I have a guitar, 
it keeps me detached somehow. I like to 
play without singing, music without lyr-
ics is the best cure. Going with the guitar 
to the forest cleanses me. Getting into 
contact with trees is getting into contact 
with an immense cathartic energy, but we 
no longer do this – now it’s simply stupid. 
What energy? What contact? Life is in 
everything, life is a vibration of energy. 

IS THERE ANYTHING MORE 
IMPORTANT IN LIFE THAN MUSIC?
Not for me, but for other people some-
thing else may be more important.

AND WOMEN?
Women are inspiration. Keeping their 
company develops me – because, unlike 
men, they use the right hemisphere of 
their brain. With men you can talk 
only about specific topics, they are little 
abstract in their thinking. If a man has 
honest relations with women, it allows 
him to learn loads about himself, and 
I appreciate such bonds above all.

WHAT IS SACRED TO YOU?
Sacredness is a word which we can 
analyse really deeply. To many people, 

the word “sacred” means “immac-
ulate,” but the truth is, sacred as in 
“holy” means “filled.” Finding what 
it means to be yourself is precisely 
what this fulfilment is about. This 
is sacred to me. The mind of a slave 
thinks about what is legal and permit-
ted, whereas the mind of a free man 
focuses on what is right. The “holy” 
kind of man wouldn’t think whether 
something is legally sanctioned.

AND WHAT IF WE ACHIEVE THIS 
SACREDNESS? IN HIS LATEST BOOK, 
JERZY PILCH SAYS THAT WHAT IS 
MOST TERRIFYING IS THE AWA-
RENESS OF LACK OF AWARENESS 
AFTER DEATH. THAT THE TRUTH IS 
THAT WE WON’T BE ABLE TO LOOK 
AT OUR CHILDREN FROM ABOVE, 
AND IT’S THE SADDEST THING IN 
HUMAN EXISTENCE.
The sad truth is that – no matter 
who, what and when said about what 
happens after death – they were 99% 
wrong. No one of us has ever been 
there and no one has come back from 
there either. I don’t have any image 
of what will happen when there is no 
longer a “shell.” I have this inner con-
viction, unsupported by any scientif ic 
evidence, that it would be absurd if 
something as extraordinary as life 
was supposed to end six feet under 
the ground. Human consciousness 
wanders, and we have probably been 
here many times and will be in other 
places in the future. I think that 
we’re not a body which has a soul, but 
a soul which has a body. A soul is not 
capable of dying.

IS TWENTY YEARS ON STAGE 
TWENTY YEARS OF ENDLESS 
HAPPINESS OR A MUSICAL 
ROLLERCOASTER?
Both. Playing music makes your life 
nomadic. That’s why we entitled our 
album Ka Ra Va Na (Eng. Caravan) – 
you need to get used to the fact that 
you’re heading towards the unknown. 
There won’t be any monthly salary or 
stability in life, but the sheer pleasure 
of doing something that you love is ir-
replaceable. I wouldn’t change a thing 
in my past. Maybe I would work 
harder and think in a more responsible 
way about my life. But if everything 
that has happened until now has led 
me to this place – then it was not bad. 
I like this nomadic way of life and 
I wouldn’t be able to live differently. 
I devoted myself to it. 
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wielkości jeziorem w Polsce. Unikatem 
na skalę kraju jest właśnie bliskość 
wysokich, sięgających ponad 55 m n.p.m. 
ruchomych wydm. Dla takich widoków 
warto jest poświecić jeden dzień plażo-
wania. Do tego fanów polskich komedii 
na pewno zainteresuje fakt, że to wła-
śnie w Słowińskim Parku Narodowym 
kręcono kultową „Seksmisję”.

Tradycyjne plażowanie warto też wzboga-
cić o wartości kulturowe i poodkrywać cie-
kawostki z życia rdzennych mieszkańców 
tego terenu. W pobliskich Klukach mieści 
się Muzeum Wsi Słowińskiej z urokliwymi, 
autentycznymi domostwami z XIX wieku. 
Na zachód od Jeziora Łebsko znajduje 
się inna osada związana z historią tego 
dawnego ludu – Czołpino. Oprócz śladów 
Słowińców odkryć tu można historyczną 
latarnię morską a stamtąd dotrzeć do jednej 
z najciekawszych wydm Parku. 

NA PIASKU
Spragnieni pustynnych krajobrazów? Wcale nie musicie udawać 
się na Saharę. W Słowińskim Parku Narodowym jest nawet ciut 
lepiej – ruchome wydmy sąsiadują z naszym polskim morzem.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: pomorskie.travel/repozytorium ISIT
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URLOP

przestrzeni do wszelkich form aktyw-
ności plażowej – od parawaningu, przez 
kocing dla minimalistów, pikniki 
z przenośną lodówką, zaopatrzoną 
w chłodzące napoje, a to wszystko 
niekoniecznie w otoczeniu tłumów 
i wakacyjnego harmidru. Wokół cisza, 
spokój, zjawiskowe wydmy i okalające 
je bory iglaste. Jeśli jednak towarzystwo 
uśmiechniętych i zrelaksowanych tury-
stów Wam nie przeszkadza, to na pewno 
warto poczuć klimat tętniących życiem 
nadmorskich kurortów. Spacery po 
deptaku nigdzie nie smakują tak dobrze 
jak w Ustce, legendarnej miejscowości 
wypoczynkowej. Najbardziej spektaku-
larnie położona jest jednak Łeba. Część 
miejscowości należy do Mierzei Łebskiej, 
wąskiego skrawku lądu oddzielającego 
otwarty Bałtyk od przybrzeżnego Jezio-
ra Łebskiego, które jest trzecim co do 

W
akacje nad Bałty-
kiem to dzisiaj coś 
więcej niż jedynie 
leżenie na plaży 
i lepienie zamków 

z piasku. Coraz więcej z nas świado-
mie wybiera pas nadmorski pomimo 
kaprysów pogody. Powodem jest nie 
tylko sentyment. To połączenie przy-
rody i mnóstwa atrakcji turystycznych, 
które sprawiają, że ta okolica staje się 
idealnym celem wakacji zarówno dla do-
rosłych, jak i dzieci, które jak wiadomo 
nie usiedzą długo w jednym miejscu.

DOROŚLI ODPOCZYWAJĄ
Tych, którzy pragną spokoju i nad-
morskiej medytacji, ogrom piasku 
i szum Bałtyku na pewno nie zawie-
dzie. W okolicach Słowińskiego Parku 
Narodowego znajduje się mnóstwo 



the only reason. A combination of nature 
and multiple tourist attractions make the 
place an ideal holiday destination both 
for adults and children, who, as we all 
know too well, are active all the time.

ADULTS RELAX
Those who long for peace and quiet as 
well as seaside meditation will not be 
disappointed with long sandy beach-
es and the murmur of the sea. In the 
Slovincian National Park, there are wide 
open spaces for everything one can do 
on the beach – putting up windbreaks, 
spreading blankets, or having a picnic 
with cold drinks from a portable fridge. 
And all that far away from the massive 
crowd and the holiday hustle and bustle. 
Instead – peace and quiet, magnificent 
dunes, and coniferous woods. Well, if 
you do not mind the company of smiling 
and relaxed tourists, try spending some 
time in lively seaside resorts. There is no 
better place for strolling on the prom-
enade than Ustka, a legendary holiday 
resort. However, the location of Łeba is 
the most spectacular one. A part of the 
town is situated on the Łeba spit, a nar-
row piece of land separating the open 
Baltic sea from coastal Łebskie Lake, the 
third largest lake in Poland. The vicinity 
of over 55 metres high shifting dunes is 
absolutely unique. Such views are worth 
sacrificing one day of sunbathing. An 
interesting fact for the fans of Polish 

DZIECI SIĘ BAWIĄ
Okolice Słowińskiego Parku Narodowego 
to też dobra lokalizacja dla tych, którzy 
wakacje spędzają z całą rodziną. Pomor-
skie oferuje znacznie więcej niż możliwość 
(a właściwie konieczność!) postawienia 
przez wasze dziecko zamku z piasku. Gdy 
dzieci dowiedzą się o Sea Park Sarbsk, 
nie dadzą wam spokoju. I nic dziwne-
go – w tym centrum morskiej rozrywki, 
bo chyba tak należy określić to miejsce, 
po prostu trzeba być. Po pierwsze to 
największe w Polsce fokarium, w którym 
znajdują się aż cztery gatunki ssaków płe-
twonogich, czyli fok i ich krewnych. Dwa 
rodzaje fok, które występują na polskim 
wybrzeżu – foka szara i foka pospolita, 
oraz kotik i uchatka – uroczy przybysze 
z Nowego Świata, Ameryki Południo-
wej i Kalifornii. Sarbsk to też Muzeum 
Prehistoryczne 3D, czyli multimedialne 
oceanarium. Za pomocą nowoczesnej 
technologii można zobaczyć tam, jak wy-
glądało podwodne życie miliony lat temu. 
W ofercie edukacyjnej znajduje się też Park 
Makiet Zwierząt Morskich i plac zabaw 

„Podwodna przygoda”. Z kolei Muzeum 
Marinistyczne czy Park Miniatur Latarni 
Morskich, prezentujący wszystkie latarnie 
polskiego wybrzeża, zainteresują nie tylko 
dzieci. W pobliskim Nowęcinie k. Łeby 
znajduje się też Park Dinozaurów. Dlatego 
wybierając się w okolice Słowińskiego Par-
ku Narodowego, możemy mieć pewność, 
że i nasze dzieci przywiozą znad morza 
dużo wspomnień. 

IN ENGLISH 

SEASIDE HOLIDAYS

Longing for desert landscapes? You 
do not have to go to the Sahara. 
The Slovincian National Park is even 
better – shifting sand dunes are in the 
neighbourhood of our Polish sea.

Today, holidays by the Baltic sea are 
something more than laying on the 
beach and building sandcastles. More 
and more people decide on the coast de-
spite the fickle weather. Sentiment is not 
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comedies is that cult ‘Seksmisja’ film was 
shot in the Slovincian National Park.

Also, apart from lying on the beach 
and sunbathing, you can get to know 
something about the local culture and 
the lifestyle of the locals. In a nearby 
village, Kluki, there is a Museum of 
Slovinic Countryside where you can see 
charming original homesteads from the 
19th century. West of Łebsko Lake, there 
is another historical village – Czołpino. 
Besides Slovincian traces, in the area, 
there is a historical lighthouse and one 
the most interesting dunes in the Park. 

CHILDREN PLAY
The region will also suit those who spend 
their holiday with the whole family. There 
is much more to do here for children than 
only to build a sandcastle. When your 
children hear about the Sea Park Sarbsk, 
they will not let the subject drop. And it is 
no wonder, as going there is a must. First, 
it is the biggest seal sanctuary in Poland. 
There are four species of pinnipeds, that 
is seals and their relatives. Two species of 
seals which occur on the Polish coast – 
the grey seal and the harbour seal, as well 
as the fur seal and the sea lion – adorable 
creatures from the New World, South 
America and California. In Sarbsk, there 
is also a 3D Prehistory Museum, that is 
a multimedia aquarium. Thanks to the 
use of modern technology, you can see 
what the underwater life looked like 
millions years ago. Models of sea animals 
and a playground ‘Underwater adventure’ 
are also included in the educational offer 
of the Park. Other attractions in the area, 
such as the Maritime Museum or the 
Miniature Park of the Polish Lighthouses, 
will be interesting not only for children. 
In Nowęcin, near Łeba, there is also a Di-
nosaur Park. All in all, if you are going 
to the Slovincian National Park, you can 
be sure that your children will have fond 
memories of their seaside holidays. 
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511 BAR & RESTAURANT
Hotelowa restauracja prowadzona przez 
Oliwię Bernady (uczestniczka VI edycji 
TOP CHEF Polska) przyrządza dania 
pełne smaków i aromatów, oparte na lo-
kalnych produktach z pobliskich hodowli, 
farm i łowisk. Zdecydowany, bezpo-
średni smak i wyjątkowa jakość potraw 
są bezsprzeczne. Cykliczne 7-daniowe 
kolacje degustacyjne autorstwa Oliwii 
połączone z koncertami na żywo są tego 
najlepszym świadectwem.

HOTEL & SPA
„Jesteśmy tutaj jak nomadowie, którzy zbudowali swój 
namiot i niedługo się stąd przeniosą. A te skały z naszej, 

ludzkiej perspektywy będą tutaj niemal zawsze. Ten obiekt 
jest na chwilę.” – Tomasz Wuczyński, Grupa Plus Architekci.

TEKST: Kajetan Kusina  ZDJĘCIA: Mat. prasowe

POZIOM 511 DESIGN

restauracji i stanowi naturalną ścianę 
w strefie saun. Otwarcie basenu na krajo-
braz  pozwala grać naturalnemu światłu 
na tafli wody, przenosząc tym samym 
pory dnia i roku do wnętrza. 

511 MEDI SPA to miejsce, w którym 
jakość i perfekcja idą w parze z pełnym 
relaksem, odprężeniem i dogłębną troską 
o urodę. Atmosferę spokoju i wytchnie-
nia dopełniają nienachalne wnętrza i bli-
skość naturalnych ostańców. 511 MEDI 
SPA zaprasza do świata innowacyjnych 
zabiegów na twarz i ciało, opartych na 
wiodących markach kosmetycznych, 
takich jak Ericson Laboratoire. Komplek-
sowość oferty zabiegów podkreślają także 
urządzenia najnowszej technologii Ma-
ximus TriLipo i Oxy Geneo. 511 MEDI 
SPA to nie tylko relaks i profesjonalna 
pielęgnacja, ale również skuteczne zabiegi 
medycyny estetycznej. 

NATURA | DESIGN | SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA to 
kameralny obiekt ukryty w sercu Jury 
Krakowsko–Częstochowskiej. Ulokowa-
ny jest na szczycie najwyższego wznie-
sienia Jury, pośród zieleni i wapiennych 
skał, 300 metrów od imponujących ruin 
Zamku Ogrodzienieckiego, do którego 
prowadzi ścieżka przez skalną szczelinę 
na hotelowej polanie. Grupa wysokiej 
zieleni kryjąca szczyt wzgórza stanowi 
naturalną izolację od świata zewnętrzne-
go, nadając hotelowi w pełni kameralny, 
niespieszny charakter. Tutaj design 
hołdujący prostym formom i funkcjonal-
ności został zamknięty w przestronnych 
wnętrzach osłoniętych szklaną fasadą. 
Prostotę formy łagodzi natura wnikająca 
do środka przez liczne przeszklenia oraz 
wkomponowana w bryłę hotelu wapien-
na skała, która wdziera się do hotelowej 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA
Bonerów 33, 42-440 Podzamcze, Ogrodzieniec
www.poziom511.com
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koncerty na żywo, warsztaty kulinarne, 
plenerowe kino letnie. 

IN ENGLISH 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA

“We are like Nomads who have built 
their tent and will move soon. And, 
from our human perspective, these 
rocks will be here almost forever. 
The hotel is here for a glimpse of 
time.” – Tomasz Wuczyński, Grupa 
Plus Architekci..

NATURE | DESIGN | SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA is a cosy 
facility hidden in the heart of Krakow-Cze-
stochowa Highland. It is situated on the 
top of the highest hill of the Polish Jura, 
among green trees and limestone rocks. 
Located only 300 metres away from the 
hotel, there are impressive ruins of the 
Ogrodzieniec Castle, which you can reach 
following a path that leads through a pass 
between rocks on the hotel glade. The 
vegetation surrounding the top of the hill 
shelters the hotel from the outside world 
and renders it cosy and peaceful. Spacious 
interiors, characterised by simple forms and 
functionality, are embosomed in a glass 
facade. The simplicity of form is softened 
by the nature brought in from the outside 
through numerous windows as well as by 
a limestone rock bursting into the hotel res-
taurant. Incorporated into the design of the 
hotel, the rock is a natural wall in the sauna 
zone. With the sun glittering on the water 
and a view of the landscape, the swimming 
pool changes together with seasons of the 
year and the time of the day.

AKTYWNIE
POZIOM 511 jest doskonałą bazą wypa-
dową dla rowerzystów i biegaczy. W re-
gionie nie brakuje oznakowanych tras 

– od łatwych, o charakterze rekreacyjnym, 
przez umiarkowanie trudne, po wyma-
gające bardzo dobrej kondycji i techni-
ki, jak choćby liczący niemal 200 km 

511 MEDI SPA is a place where high 
quality and perfection go together with 
full relaxation and balance to mind, body, 
and soul. Soothing surroundings create 
an atmosphere of comfort and relaxation. 
511 MEDIA SPA invites you to the world 
of innovative treatments for face and 
body with leading cosmetic brands, such 
as Ericson Laboratoire. Our complex of-
fer also includes treatments with the use 
of cutting-edge new generation technol-
ogy equipment – Maximus TriLipo and 
Oxy Geneo. 511 MEDIA SPA is not only 
relaxation and professional care, but also 
effective aesthetic medicine treatments.  

511 BAR & RESTAURANT
The hotel restaurant managed by Oliwia 
Bernady (a contestant of the TOP CHEF 
Poland 6th Edition) offers exquisite 
meals prepared with local products from 
local farms and fisheries. Distinctive and 
rich tastes and high quality of dishes 
are unquestionable. Oliwia’s cyclical 
degustation seven-course dinners with 
live music prove this point.

ACTIVE
POZIOM 511 is a perfect location for 
cycling and running. In the area, there 
are a number of trails ranging from easy 
and recreational paths to quite hard and 
challenging ones, such as almost 200km 
long Jurassic Cycle Trail of the Eagles 
which requires both cycling skills as well 
as physical fitness. Nevertheless, the most 
popular activity here is rock climbing – 
guests can try their hand at climbing the 
rocks near the hotel. 

IDLE
The hotel glade beckons with peace and 
quiet, the blue sky, and lawn chairs. In the 
summer weekend evenings, various cultur-
al events are organised here: live concerts, 
cooking classes, and an outdoor cinema. 

Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd. 
Najbardziej popularną formą aktywności 
na Jurze jest jednak wspinaczka skałkowa 

– goście mogą spróbować swych sił np. na 
skałkach przy hotelu.

LENIWIE
Hotelowa polana przy skałach kusi zie-
lenią, błogą ciszą, leżakami i błękitem 
nieba. Latem w weekendowe wieczory 
realizowane są różne wydarzenia kultu-
ralne na świeżym powietrzu: kameralne 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO KAMERALNY 
OBIEKT UKRYTY W SERCU JURY KRAKOWSKO–
CZĘSTOCHOWSKIEJ. 
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Nowy Mitsubishi Outlander, jak sama nazwa wskazuje, przybywa 
z daleka. Może w końcu udowodni, że mariaż auta sportowego 

z użytkowym nie jest jedynie dziwnym kaprysem rynku.

TEKST I ZDJĘCIA: Anna Nazarowicz 

NA SŁUŻBIE
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Przeciwnicy SUV-ów twierdzą, że 
istnienie tego segmentu jest zupełnie 
pozbawione sensu. Nie poradzą sobie 
w terenie, chociaż ich masywny wygląd 
może sugerować coś zupełnie innego. 
Są duże, co w mieście przysparza sporo 
problemów. A mimo to roi się od nich na 
ulicach miast, a sprzedaż z roku na rok 
tylko rośnie. Na chwilę obecną każdy 
producent samochodów ma w swojej 
ofercie choć jednego SUV-a. Mitsubishi 
swojemu nadało imię Outlander. Jego 
obecna odsłona nie jest jedynie odpo-
wiedzią na działania konkurencji. To 
dojrzała i dopracowana do perfekcji 
trzecia generacja. Po raz pierwszy ludz-
kość ujrzała go w 2003 roku. Od tamtej 
pory minęło 13 długich lat, Mitsubishi 
Outlander sprzedał się w milionach eg-
zemplarzy oraz przeszedł szereg modyfi-
kacji i ulepszeń. A wszystko to w służbie 
człowiekowi. 

Co możemy powiedzieć o Outlande-
rze trzeciej generacji? Że to bardzo ładny 
samochód. Tyle na początek, bo z każdą 
minutą wspólnego obcowania Outlander 
częstuje nas czymś więcej. Weźmy na 
przykład bagażnik: pojemny, ustawny 
oraz zawieszony na wysokości, którą bez 
przesady można nazwać idealną. „Dajcie 
mi jeszcze” zdawał się wołać po zapa-
kowaniu walizki, dwóch toreb i trzech 
plecaków. Mimo że pod maską czaił się 
wysokoprężny diesel o pojemności 2.2 
litra, to w kabinie pasażerskiej dało się 
usłyszeć jedynie dyskretny pomruk pracy 
sinika. 150 koni mechanicznych, które 

M
iał wyglądać jak tere-
nówka, ale być luksu-
sowym samochodem 
sportowym. Z ładną 
tapicerką, mocnym sil-

nikiem, który zapewni trochę adrenaliny 
znudzonemu ojcu rodziny za kierownicą, 
i wystarczającą przestrzenią, żeby trójka 
dzieciaków na tylnej kanapie mogła grać 
w co tam zwykły w dzisiejszych czasach 
grać dzieciaki. Wytyczne były więc 
dość proste. Mitsubishi wystarczyły trzy 
generacje, żeby te założenia dopracować 
do perfekcji w postaci Outlandera.

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

Anna 
Nazarowicz
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PO TYGODNIU SPĘDZONYM ZA KIEROWNICĄ 
WSZYSTKIE MOJE PLOMBY POZOSTAŁY NA 
SWOICH MIEJSCACH, MOŻNA WIĘC MÓWIĆ 
O SUKCESIE PRZEZ DUŻE „S”. OBECNOŚĆ 
AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW ZDEJMUJE 
Z NAS SPORĄ CZĘŚĆ PRACY ZA KIEROWNICĄ.

producent uzyskał w tym przypadku, 
skutecznie rozpędzały samochód nawet 
z czterema dorosłymi osobami na po-
kładzie. Na słowa uznania zapracowało 
również zawieszenie, które wyśmienicie 
radziło sobie na warszawskich drogach. 
Wszelkie nierówności wybierało cicho 
i bardzo kulturalnie. Po tygodniu 
spędzonym za kierownicą wszystkie moje 
plomby pozostały na swoich miejscach, 
można więc mówić o sukcesie przez duże 

„S”. Obecność automatycznej skrzyni 
biegów zdejmuje z nas sporą część pracy 
za kierownicą. W jej towarzystwie nawet 
całodniowe dreptanie w korkach nie 

przyprawia kierowcy o nadciśnienie. 
Maszyna zrobi za nas wszystko, podczas 
kiedy my możemy delektować się czysto-
ścią dźwięków sączących się z głośników 
(z udziałem subwoofera umieszczonego 
w bagażniku). Miękkie fotele dbają, aby 
nawet najdłuższa podróż nie zamieniła 
się w drogę krzyżową, a boczne lusterka 
wielkości drzwi troszczą się o dobrą wi-
doczność podczas wszelkich manewrów. 

Po całym dniu spędzonym za kie-
rownicą Outlandera zostawiam go na 
parkingu i zmierzam do domu. Od-
wracam jeszcze na chwilę głowę w jego 
stronę. Tak, gdybym zdecydowała się na 

jego zakup, miałabym pewność, że doko-
nałam słusznego wyboru. Bo jest ładny, 
przestronny i bardzo komfortowy. Na 
rodzinne wakacje zabierze nas z trójką 
dzieci, hodowlą owczarków niemieckich 
i całą szafą ubrań. Tyle dobrego z myślą 
o człowieku. Czy tych samochodów 
naprawdę mogłoby nie być?  

IN ENGLISH 

ON DUTY

The new Mitsubishi Outlander, as 
the name suggests, comes from far 
away. Maybe it will finally prove that 
the marriage of a sports car with 
a utilitarian car is not only a weird 
caprice of the market.

It was supposed to look like an off-roader 
and be a luxury sports car with nice 
upholstery, a strong engine, which will 
provide some adrenaline for a bored 
father of the family behind the wheel, 
and enough space to allow three children 
at the backseat to play whatever children 
play nowadays. Guidelines were quite 
simple. Mitsubishi needed only three 
generations to develop them to perfection 
in the form of the Outlander.

SUVs’ opponents claim that the 
existence of this segment makes no sense. 
They will not do off-road, however, their 
massive look would suggest something 
completely different. They are big what 
causes a lot of inconvenience. And despite 
all that, the streets teem with them and 
sales rise year by year. At present, each car 
producer has at least one SUV in their of-
fer. Mitsubishi has given theirs the name 
Outlander. Its present version is not only 
the answer to the competition’s opera-
tions. This is a third generation, mature 
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and developed to perfection. Humanity 
could see it for the first time in 2003. 
Since that time 13 long years have passed, 
Mitsubishi Outlander has sold in millions 
of copies and it underwent numerous 
modifications and improvements. All of 
that on behalf of people.

What can we say about the third-gener-
ation Outlander? That it is a really nice car. 
Enough for that, because with every min-
ute of communion, the Outlander serves us 
something more. For instance, the trunk: 
capacious, easy to arrange and placed on 
height which can be called, without exag-
gerating, ideal. “Give me more” it seemed 
to yell after packing a suitcase, two bags 
and three backpacks in it. Despite a 2.2 

diesel engine hiding under the bonnet, in 
the passenger compartment we could hear 
only a quiet murmur. 150 break horsepower 
achieved by the producer effectively revved 
the car with four adults on board. What 
also has to be commended is the suspen-
sion which worked brilliantly on the roads 
of Warsaw. It dealt with road unevenness 
very quietly and in a cultural way. After 
a week behind the wheel all my fillings 
stayed at their place so we can speak about 
the success with capital “S”. The automatic 
gearbox takes away a lot of work behind 
the wheel. In its companion even all-day 
crawling in traffic jams does not cause the 
driver’s hypertension. The machine will 
do everything for us and we can relish the 

purity of sound coming from the speakers 
(involving a subwoofer placed in the trunk). 
Soft seats prevent even long journeys from 
transforming into Way of the Cross and 
door-sized rear view mirrors give you good 
vision during all manoeuvres.

After a whole day sent behind the 
wheel of the Outlander I leave in the car 
par and I go home. I turn my head to the 
car for a while. Yes, if I decided to buy 
it, I would know I made the right choice. 
Because it is nice, spacious and very 
comfortable. It will take us on holidays 
with three children, a German Shepherds 
kennel and a wardrobe full of clothes. So 
much good where people matter. Could 
those cars not exist? 
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W
 dobie, kiedy w na-
szych kieszeniach 
znajduje się więcej 
mocy obliczeniowej 
niż posłużyło do 

wysłania Apollo 11 na księżyc, proble-
mem stała się pamięć. W każdej sekun-
dzie pracy oraz rozrywki potrzebujemy 
mega-, giga- i terabajtów informacji i da-
nych multimedialnych. Nasze smartfony 

Pojemność ludzkiego mózgu oblicza się na od 100 do 
2500 terabajtów. Takich przenośnych dysków jeszcze 

nie robi żadna firma. Ale niewiele mózgów jest w stanie 
zapamiętać setki tysięcy stron, odtworzyć zdjęcia czy 

filmy. W zasadzie żaden. Dlatego musimy wspomagać 
się dyskami przenośnymi.

TEKST: Jakub Milszewski   ZDJĘCIA: Mat. prasowe

KUMPEL I ASYSTENT
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i tablety nie zawsze mogą być wyposa-
żone w odpowiednio dużą i wygodną 
w użyciu przestrzeń, a komputery – choć 
przenośne i nieporównywalnie mniejsze 
i lżejsze od tych, na których pracowali-
śmy jeszcze kilka lat temu – są po prostu 
niewygodne. Poza tym po co nosić ze 
sobą kilogramy sprzętu z jednej sali 
konferencyjnej do drugiej, skoro możemy 
zapakować gigabajty danych na pchełkę 
mniejszą niż wizytówka i ważącą tyle, co 
mała paczka czipsów, czyli nic, wrzucić 
ją do kieszeni marynarki i pognać przez 
całe miasto na rowerze.

Tą pchełką jest dysk zewnętrzny 
Samsung SSD T3. Oprócz tego, że 
jest mały, jest też szybki, bo przecież 

spieszymy się niemal cały czas, więc nie 
chcemy irytować się, że dane kopiują 
się na dysk za wolno. Za prędkość 
przesyłu danych odpowiada techno-
logia SSD TurboWrite, której nazwa 
mówi sama za siebie. T3, jak przystało 
na pchełkę, jest nie tylko szybki i mały, 
ale też odporny. Wytrzyma 1500 G siły 
i upadek z wysokości dwóch metrów, 
więc zsunięcie się ze stolika i upadek na 
podłogę to dla niego wycieczka, a nie 
koniec życia. Na dodatek nie przegrzeje 
się, bo jest przed tym zabezpieczony. 
Nie straszne mu uderzenia i wibracje, 
bo nie ma ruchomych części. A nawet 
gdyby coś się stało, to jest objęty trzy-
letnią gwarancją.

No i jeszcze jedna rzecz – T3 to gracz 
drużynowy. Współpracuje ze wszystkim. 
Dzięki USB 3.1 typu C można go podłą-
czyć do praktycznie każdego urządzenia, 
a ponadto lubi się także z najnowszymi 
urzadzeniami mobilnymi z systemem 
Android, komputerami z Windowsem 
i Mac OS. Można się z nim połączyć 
przez urządzenia mobilne. Można zrobić 
z niego serce kina domowego, bo przecież 
pomieści mnóstwo filmów w jakości 4K, 
które można wyświetlać na większym 
ekranie bez kombinowania z kablami 
i przejściówkami. T3 to po prostu dobry 
kumpel i sprawny asystent.

T3 dostępny będzie w kilku różnych 
pojemnościach sięgających 2 terabajtów. 

IN ENGLISH 

A BUDDY AND ASSISTANT

The storage capacity of the human 
brain is amounted for 100 to 2500 
terabytes. No company has produced 
such portable drives yet. But not 
many brains can remember hundred 
thousands of pages and display 
photos or films. Actually, none. That is 
why we have to use portable drives.

In the time when in our pockets we 
have much more computer perfor-
mance than was used to send Apollo 
11 to the Moon, memory has begun 
a problem. In each second of work 

and entertainment we need mega-, 
giga- and terabytes of information and 
multimedia data. Our smartphones 
and tablets are not always equipped 
with space which is properly large and 
comfortable to use, and computers, 
although they are mobile and incom-
parably lighter than those used a few 
years ago, are just inconvenient. More-
over, it is no use carrying kilograms of 
equipment from one conference hall to 
another when we can pack gigabytes 
of data on a flea which is smaller than 
a business card and weighs as much 
as a small bag of chips, which means 
nothing, put it in the pocket of our 
jacket and ride a bike across the city.

This flea is Samsung Portable SSD 
T3. Besides being small it is also fast be-
cause we are in a hurry all the time, so 
we do not want to get irritated with the 
data which is copying to our drive too 
slowly. The SSD TurboWrite technolo-
gy is responsible for data transfer rate, 
and the name speaks for itself. As befits 
a flea, the T3 is not only small and fast 
but also tough. It will survive 1500 
g-force and a fall from the height of 
two metres, so falling on the floor from 
the table is just a trip, not the end of its 
life. In addition, it will not overheat be-
cause it is protected from it. It does not 
fear hits or vibrations because it does 
not have any moving parts. And even 
if something happened, it is covered by 
the three-year warranty.

And one thing more: the T3 is a team 
player. It works with everything. Thanks 
to the USB 3.1 type C it can be plugged 
to practically any device and, moreover, 
it gets along with the latest mobile devic-
es with Android System, and the comput-
ers with Windows and Mac OS. You can 
connect to it via mobile devices. You can 
make it the heart of your home cinema 
because it will store a lot 4k quality films 
which can be displayed on a bigger screen 
without dealing with cables and adapters. 
The T3 is just a good buddy and efficient 
assistant.

The T3 will be available in a range of 
capacities up to 2 terabytes. 

ZA PRĘDKOŚĆ PRZESYŁU DANYCH ODPOWIADA 
TECHNOLOGIA SSD TURBOWRITE, KTÓREJ NAZWA 
MÓWI SAMA ZA SIEBIE.



pozwoliło wypłynąć firmie na międzyna-
rodowe wody. Dziś mija 170 lat istnienia 
firmy założonej przez Carla Zeissa. 
Owocami ciężkiej pracy są precyzja wy-
konania, imponująca oferta oraz pokaźne 

W
szystko zaczęło 
się w 1846 roku. 
Wiedza i bogate 
doświadczenie 
pozwoliły 30-let-

niemu wówczas mechanikowi Carlowi 
Zeissowi na otwarcie w Jenie warsztatu 
optyki i mechaniki precyzyjnej. Dzięki 
wyjątkowej dokładności oraz precyzji 
wykonania urządzeń pana Carla popyt 
na nie w latach 50-tych XIX wieku 
systematycznie wzrastał. Sekret sukcesu 

tkwił w produkcji opartej na odkryciach 
naukowych, za którymi stał fizyk, mate-
matyk oraz wspólnik Ernest Abbe. Jego 
niezwykłe odkrycia w dziedzinie optyki 
przyczyniły się do sukcesu i zdobycia 
renomy na całym świecie. Mimo upływu 
lat firma ZEISS jest nadal pionierem 
innowacyjnych technologii i jednym ze 
światowych liderów w dziedzinie optyki 
i elektrotechniki. Wynalezienie powłoki 
antyrefleksyjnej i opatentowanie procesu 
jej nakładania na soczewki okularowe 

Portugalski pisarz Jose Sarmago mawiał, że każdy ma taki 
świat, jaki widzą jego oczy. Swoją literaturą z pewnością 
czynił świat ciekawszym. Carl Zeiss wybrał inną drogę. 

W trosce o szczegóły postanowił świat uczynić 
piękniejszym. W tym roku mija 200. rocznica jego urodzin. 

Czego udało się mu dokonać dla ludzkości?  

TEKST: Anna Nazarowicz  ZDJĘCIA: Mat. prasowe
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Świat jest piękny
POPATRZ



grono klientów na całym świecie, które 
nie przestaje się rozrastać.

Przeprowadzane badania pokazują, że 
co sekundę dwie osoby decydują się na 
zakup soczewek niemieckiego produ-
centa, sygnowanych logo rozpoznawal-
nym na całym świecie i świadczącym 
o najwyższej jakości widzenia. Redukcja 
odblasków oraz ochrona przed szkodli-
wym dla oka światłem niebieskim to 
argumenty, którym ciężko się oprzeć.

Owocem zaawansowanych badań ru-
chu gałek ocznych w Instytucie Techniki 
Motoryzacyjnej w Stuttgarcie są soczewki 
firmy ZEISS – DriveSafe. Przeznaczone 
są do codziennego użytkowania, a jedno-
cześnie zapewniają komfort i bezpieczeń-
stwo jazdy samochodem poprzez lepsze 
widzenie nocą, o zmierzchu czy podczas 
deszczu. Redukują również irytujące 
odblaski samochodów jadących z na-

przeciwka aż do 64%. Bezpieczna jazda 
nabiera z ich użyciem zupełnie nowego 
znaczenia. To jedyne tego rodzaju so-
czewki okularowe dostępne na rynku.

Marka ZEISS posiada również ofertę 
zaawansowanych soczewek progresyw-
nych soczewek dla osób wykorzystują-
cych w życiu urządzenia cyfrowe, soczew-
ki do pracy biurowej i wiele, wiele innych 
soczewek okularowych.

Dopełnieniem najwyższej jakości socze-
wek okularowych są wyjątkowe oprawki. 
To dzięki ich konstrukcji soczewki są 
utrzymywane bardzo precyzyjnie przed 
oczami, zawsze w tym samym miejscu. Od 
2015 roku ZEISS oferuje kolekcję luksuso-
wych oprawek wykonanych z tytanu oraz 
beta-tytanu, który zaczął podbijać świat 
w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. To 
właśnie wtedy Departament Obrony Sta-
nów Zjednoczonych, zdając sobie sprawę 

z potęgi tytanu, rozpoczął jego magazy-
nowanie przez cały okres zimnej wojny. 
Surowiec ten jest niezwykle lekki i odporny 
na zniszczenia. O jego zastosowaniu w pro-
dukcji oprawek zaważył również fakt, że 
jest hipoalergiczny oraz przyjazny dla skóry. 
Na równi z materiałem niezwykle istotna 
jest jednak jakość wykonania. Dlatego 
do budowy oprawek zostało zastosowane 
rozwiązanie rodem z lotnictwa, w postaci 
śrubek znajdujących się w zawiasach. Tzw. 
„gwiazdki” posiadają specyficzny kształt 
gwintu, który, podobnie jak w samolotach, 
ma zapobiegać powstawaniu luzów oraz 
samoistnemu wykręcaniu się z konstrukcji 
oprawy. Co ważne, oprawki wykonane 
z tego materiału dostosowują się do anato-
mii twarzy użytkownika, a jednocześnie 
pozostają odporne na odkształcenia. Bogac-
two wzorów w ofercie wynika z uwzględ-
nienia kątów, szerokości i wysokości nasady 
oprawy w zależności od kształtu nosa. 
Oprawki zapewniają również idealne utrzy-
manie soczewki zawsze w tej samej pozycji. 
Dlatego też motto firmy ZEISS nie mogło 
brzmieć inaczej, niż „Kiedy nagle dostrze-
gasz coś, czego nie widziałeś wcześniej”.

Dziś ZEISS to znacznie więcej, niż tyl-
ko soczewki do okularów. To innowacyjne 
rozwiązania w medycynie, półprzewodni-
ki, systemy pomiarowe w samolotach, tur-
biny wiatrowe. Są to również soczewki do 
aparatów fotograficznych, które znajdzie-
my w smartfonach. To właśnie za pomocą 
obiektywów, które powstały przy udziale 
marki ZEISS, udało się uzyskać czystość 
obrazu w filmie „Władca Pierścieni”. 

Jak kochać to księcia, jak kraść to 
miliony. A jak dbać o siebie, to tylko 
z pomocą najlepszych. Pan Carl Zeiss 
z pewnością był jednym z nich. 

IN ENGLISH 

THE WORLD IS BEAUTIFUL. LOOK.

A Portugese writer Jose Sarmago 
used to say that everyone has such 
world as they see through their eyes. 
His literature undoubtedly made 
the world a more interesting place. 
Carl Zeiss chose another way. With 
concern about details, he decided to 
make the world more beautiful. This 
year, we celebrate the 200th anniver-
sary of his birthday. What did he do 
for the mankind? 

It all began in 1846. Knowledge and 
vast experience allowed a mechanic Carl 
Zeiss, who was then 30 years old, to 
open a workshop of optics and precision 
mechanics in the city of Jena. Thanks to 
exceptional precision and maximal accu-

OWOCAMI CIĘŻKIEJ PRACY SĄ PRECYZJA 
WYKONANIA, IMPONUJĄCA OFERTA ORAZ 
POKAŹNE GRONO KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE, 
KTÓRE NIE PRZESTAJE SIĘ ROZRASTAĆ.

G
U

ST
Ta

st
e 

65
 



G
U

ST
Ta

st
e 

66
 

racy of the devices produced by Mr. Carl, 
the demand for them in the 1850s was on 
a constant rise. The key to success was in 
the production based on scientific discov-
eries of a physicist, mathematician and 
Mr. Carl’s business partner Ernest Abbe. 
His extraordinary discoveries in the field 
of optics contributed to the success and 
the worldwide esteem. Despite the passage 
of time, the ZEISS company remains a pi-
oneer of innovative technologies and one 
of the world’s leaders in the area of optics 
and electrical engineering. The invention 
of anti-reflective coating and patenting 
the process of its application onto glasses 
lenses allowed the company to enter the 
international market. This year we cele-
brate 170th anniversary of the company 
founded by Carl Zeiss. The fruits of his 
hard work are the precision of production, 
an impressively wide offer, as well as con-
siderable and constantly growing group of 
customers all over the world.

Research shows that every second two 
people decide on buying glasses of the 
German producer, each pair with a logo 

that is recognizable throughout the world 
and that is a sign of the highest quality 
of vision. The reduction of reflexes and 
protection from the harmful blue light 
are arguments that are hard to confute.

Advanced research on eyeball move-
ments in the Institute of Automotive 
Engineering and Vehicle Engines in 
Stuttgart gave birth to lenses produced 
by the ZEISS company – DriveSafe. They 
are meant for everyday use, and at the 
same time, they ensure the comfort and 
safety of driving though enhancing the 
vision at night, after dusk or during rain. 
They also reduce the irritating reflexes of 
cars coming from ahead to 64%. With 
them, driving safety acquires an entirely 
new meaning. They are the only lenses of 
this type available on the market.

The ZEISS mark has also an offer of 
advanced progressive lenses, lenses for 
people using digital appliances, lenses for 
office work and many, many more.

In addition to the highest quality 
lenses, a true icing on the cake are ex-
ceptional frames. Thanks to their unique 

construction, lenses are held in a precise 
position in front of the eyes, always in 
the same place. Since 2015, ZEISS offers 
a collection of luxurious frames made 
of titanium and beta-titanium which 
started to conquer the world in the 1950s 
and 1960s. It was then that the United 
States Department of Defense, realizing 
the power of titanium, started to store it 
during the entire period of the Cold War. 
This natural resource is exceptionally 
light and resistant to damage.

Its use in the production of frames 
was also determined by the fact that it 
is hypoallergenic and skin-friendly. As 
important as the material, however, is the 
quality of production. That is why a solu-
tion from aviation was put to use – screws 
located in hinges. The so-called stars have 
a specific shape of thread, which, just 
like in airplanes, is meant to prevent the 
creation of loose spaces or spontaneous 
unscrewing from the construction of the 
frame. What is important, frames made 
of this material adapt to the anatomy 
of the face, and yet remain resistant to 
deformation. Richness of models included 
in the offer stems from the consideration 
of angles, width and height of the frame’s 
base, depending on the shape of the nose. 
What is more, frames ensure the perfect 
support for lenses so that they always 
remain in the same position. This is why 
the motto of the ZEISS company couldn’t 
be other than “When you suddenly notice 
something you haven’t before.”

Today, ZEISS is much more than 
just glasses lenses. It is also innovative 
solutions in medicine, semiconductors, 
measuring systems in airplanes, and wind 
turbines. It’s also camera lenses which 
we can find in smartphones. After all, it 
is thanks to camera lenses created with 
the help of the ZEISS company that the 
image of The Lord of the Rings could 
achieve maximum sharpness.

If you love, love a prince, if you steal, 
steal millions. And if you care about 
yourself, do it with the help of the best 
of the best. Mr. Carl Zeiss was certainly 
one of them. 
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Asystent/Assistant: Ubeusz Pastuszak
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

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

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

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

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

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

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

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

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

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

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

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

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

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

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

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

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

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

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

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

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

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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DOJAZD
Port lotniczy Paryż-Roissy-Charles 
de Gaulle to największy port lotniczy 
Francji, położony w północno-wschod-
niej części aglomeracji paryskiej, około 
25 km od miasta. Do centrum Paryża 
można dostać się z niego za pomocą 
pociągów RER linii B, które jeżdżą do 
stacji Gare du Nord (25 minut) i Den-
fert-Rochereau (45 minut). Bilet kosztuje 
8,20 euro. Istnieje również połączenie 
autobusowe oferowane przez firmę 

Roissybus. Autobusy kursują do stacji 
Opera znajdującej się w centrum miasta. 
Podróż zajmuje 45 minut i kosztuje 
9,10 euro. Natomiast chcący skorzystać 
z usług taksówki muszą przygotować się 
na koszt około 50 euro. 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Paryż posiada bardzo rozbudowaną 
komunikację miejską, w skład której 
wchodzą wszystkie standardowe środki 
transportu zbiorowego. Podstawą jest 

metro składające się z czternastu linii 
kursujących w pierwszej i drugiej strefie 
metra. W celu dalszych podróży warto 
skorzystać z usług kolejki podmiejskiej. 
Do tego po mieście krążą tramwaje i au-
tobusy, które dojeżdżają do wszystkich 
najważniejszych zakątków.

GDZIE SPAĆ?
BEAUSEJOUR RANELAGH – hotel położony 
75 metrów od stacji metra Ranelagh, 
skąd można bezpośrednio dojechać do 
Galerii Lafayette i Pól Elizejskich. Spacer 
do Lasku Bulońskiego zajmuje 15 minut. 
Swoim gościom oferuje pokoje urządzone 
we współczesnym stylu, wyposażone 
w telewizor LCD z dostępem do kanałów 
telewizji kablowej. W każdym pokoju 
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znajduje się również łazienka z bezpłat-
nym zestawem kosmetyków. Codziennie 
rano w hotelu serwowane jest śniadanie 
kontynentalne. Posiłek można zjeść 
w sali śniadaniowej, w zaciszu własnego 
pokoju lub na tarasie. Za dwie noce dla 
dwóch osób zapłacimy 1070 zł.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA 
- luksusowy hotel usytuowany naprze-
ciwko ogrodu Tuileries oraz Luwru 
i zaledwie pięć minut spacerem od stacji 
metra Tuileries, z której dojechać można 
do Pól Elizejskich. Goście dostają do 
dyspozycji spa o powierzchni 500 m² 
z krytym basenem, centrum fitness 
oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 

robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-
szym atutem jest niesamowity krajobraz, 
który można podziwiać z trzech tarasów 
widokowych.

LUWR – najczęściej odwiedzane 
muzeum na świecie, którego zbiory 
potrafią wprawić w osłupienie. Oprócz 
malarskich arcydzieł można w nim 
obejrzeć także imponujące artefakty 
starożytności, jak chociażby legendarna 
Wenus z Milo.

NOTRE DAME – możliwe, że najbardziej 
znana katedra w Europie, nazywana 

„sercem Paryża”. To właśnie w niej miało 
miejsce wiele wydarzeń ważnych dla 
historii Francji, chociażby koronacja 
Napoleona na cesarza.

DLACZEGO WARTO?
Paryż to ucieleśnienie europejskiej metro-
polii, w której nowoczesność funkcjonuje 
razem z szacunkiem do tradycji. To jeden 
z najważniejszych punktów na kulturalnej 
i kulinarnej mapie świata. Paryż oferuje 
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i telewizorem z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Codziennie w restauracji 
Le 202 Rivoli serwowane jest śniadanie, 
lunch, kolacja i brunch. Za dwie noce 
w pokoju dwuosobowym przyjdzie nam 
zapłacić około 2200 zł.

LE MÉRIDIEN ETOILE – obiekt położony 
jest naprzeciwko paryskiego centrum 
kongresowego i 5 km od dzielnicy La 
Défense. To stylowy i nowoczesny hotel 
oferujący swoim gościom dźwiękoszczel-
ne, klimatyzowane pokoje z łazienką 
i telewizorem z płaskim ekranem. W re-
stauracji Ma Chère & Tendre serwowane 
są dania kuchni francuskiej, a na parterze 
mieści się znany paryski klub Jazz Club 
Etoile, z którego roztacza się widok na 
wewnętrzny dziedziniec. Za dwie noce 
dla dwóch osób zapłacimy około 1800 zł.

CO ZOBACZYĆ?
WIEŻA EIFFLA – jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 
na całym świecie, obowiązkowy punkt 
podczas wizyty w Paryżu. Sama wieża 

www.lotnisko.lodz.pl
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swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 

the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 
minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 
of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

WHERE TO SLEEP?
BEAUSEJOUR RANELAGH – – a hotel 
located 75 metres from the Ranelagh 
underground station, from which you 
can travel directly to the Lafayette 
Gallery and the Avenue des Champs-
Élysées. A walk to the Bois de Boulogne 
takes 15 minutes. Guests are offered 
rooms of modern interior design, which 
are equipped with a LCD television 
and have an access to cable television 
channels. In each room, there is also 
a bathroom with a free set of beauty 
products. Each morning, the hotel res-
taurant serves the continental breakfast. 
The meal can be eaten in the breakfast 
hall, in the privacy of one’s own room 
or on the terrace. For two nights for two 
people, we’ll pay 1070 PLN.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA  
– a luxurious hotel located opposite the 
Tuileries garden and the Louvre and 
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within a five minute walk from the 
Tuileries underground station, from 
which one can go to the Avenue des 
Champs-Élysées. Guests can enjoy spa 
of the area of 500 m² with an indoor 
swimming pool, a fitness centre and an 
access to satellite channels. Each day, in 
the restaurant Le 202 Rivoli, one can 
eat breakfast, lunch, supper and brunch. 
For two nights in a double room we 
have to pay about 2200 PLN.

LE MÉRIDIEN ETOILE – a building located 
opposite the Paris Congress Centre 
and 5 kilometres from the La Défense 
district. It’s a stylish and modern hotel 
offering soundproof, air-conditioned 
rooms with bathroom and a flat TV. 
In the Ma Chère & Tendre restaurant 
there are served French dishes, and 

on the ground floor there is a famous 
Parisian Jazz Club Etoile, from which 
we can admire a view on the inner yard. 
For two nights for two people we’ll pay 
about 1800 PLN.

WHAT TO SEE?
THE EIFFEL TOWER – one of the most 
recognizable touristic attractions in the 
world and an obligatory point during 
any visit in Paris. The tower itself 
makes an enormous impression, but its 
biggest asset is the breathtaking land-
scape that can be admired from three 
observation decks.

THE LOUVRE – the most frequently visited 
museum in the world, the collections 
of which are simply astounding. Apart 
from painting masterpieces, we can also 

admire innumerable impressive ancient 
artefacts, for example the legendary 
Venus de Milo. 

NOTRE DAME – possibly the most famous 
cathedral in Europe, also known as “the 
heart of Paris”. It is the place of numer-
ous all-important events for the history 
of France, such as the coronation of 
Napoleon as the Emperor of France.

WHY IS IT WORTH VISITING?
Paris is the embodiment of a European 
metropolis, in which modernity coexists 
with tradition. It’s one of the most impor-
tant points on the cultural and culinary 
map of the world. Paris offers its guests so 
many attractions that seeing them all seems 
downright impossible. Everyone should go 
there at least once.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

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

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 11:55 13:45 FR1979 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 10:00 11:50 FR1979 B738 Ryanair

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

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 15:40 17:10 FR1625 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

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

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 16:45 20:00 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2.4.6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 11:30 13:40 JP324 CRJ700 Adria

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

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 07:40 11:30 FR1978 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 05:45 09:35 FR1978 B738 Ryanair

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

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 11:45 15:15 FR1624 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 06:50 10:20 FR1624 B738 Ryanair

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

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 08:45 10:05 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2...6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 20:20 22:20 JP327 CRJ700 Adria

...4... 02.06.2016 - 
29.10.2016 14:40 16:40 JP327 CRJ700 Adria

1 z wyj. od 01.08 do 02.09
2 Adria Airways / Lufthansa codeshare 1 z wyj. od 01.08 do 02.09

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






