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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

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

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

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

In English 
An actress, dramatist and 
director. She finished the PWST 
National Academy of Theatre 
Arts in Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Krakow and 
joined the team of TR Warszawa. 

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

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

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

In English 
He lives by writing. And living by 
what you love is a gift. The only 
thing he likes more than writing 
is meeting other people. He also 
likes being on the road, buying 
albums in stores, tomato soup 
and convertibles.

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze.

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.

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

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

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI
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Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy  
na jednym pytaniu.

In English 
Has been working in TVN24 
since 2012. She has also Gazeta 
Wyborcza, Polskie Radio PiK, 
Radio Gra, Polsat and Polsat 
News in her résumé. She likes 
coffee and conversations. She 
does not end on one question.

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

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

Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjon-
erka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radiową 
Trójką. O muzyce i radiu pisze 
także na blogu.

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

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

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

Dziennikarz i dramaturg. 
Rocznik 90-ty. Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze więcej 
w salach kinowych. To jego 
domy. Wszystko co możliwe 
przelewa na papier.

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.

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumen-
ti. Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Acade-
my. He went through all stages of 
the food industry. Co-author of 
the book “Gastrobanda. Wszyst-
ko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

JACEK 
GÓRECKI

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

JACEK 
ROZENEK

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

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

Jest aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, czyli na wrażeniu 
się zna. A jak się na czymś zna, 
to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem.

In English 
He is an actor and a TV 
presenter so he knows how to 
impress others. And when he 
knows something, he teaches 
it: he is an image management 
expert and instructor in 
business relations.



16 PODRÓŻE 
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W najbardziej prestiżowej kategorii tegorocznego 
Grand Press Photo jury przyznało tylko jedną 

nagrodę. Arkadiusz Kubisiak porwał się na 
ekstremalnie trudny temat. Spróbował opowiedzieć 

o jednej z najbardziej intymnych ludzkich relacji.

tekst: Grzegorz Kapla   zdjęcia: Arkadiusz Kubisiak

BARDZO  
JASNY  

SZCZYT

PODRÓŻE
travel 17



Projekt długotrwały to wyjątkowa 
konkurencja. Fotoreporter musi 
znaleźć się we właściwym miejscu 

i właściwym czasie. Jeśli ma dość umie-
jętności , cierpliwości i szczęścia – zrobi 
swoje złote zdjęcie.

W tegorocznym konkursie Grand Press 
Photo dominowały obrazy wojny w Syrii 
albo uchodźców w portach Grecji, albo 
marszów, których teraz w Polsce nie bra-
kuje. Ale projekt długotrwały to kategoria 
zupełnie innego rodzaju. Nie chodzi o ilu-
strację, która będzie żyła w tygodniku 
tydzień a w dzienniku kilka godzin. Cho-
dzi o zrozumienie. Arkadiusz Kubisiak 
poświęcił dwa lata pracy nad tym, żeby 
zrozumieć fenomen Częstochowy. Trzeba 
odwagi, żeby porwać się na to w czasach, 
które zupełnie nie sprzyjają bezstronne-
mu patrzeniu na religijność. Bez uprze-
dzeń. Bez ironii. Bez tanich chwytów i bez 
oszukiwania. W dodatku to temat, nad 
którym pracowali przecież nie tak dawno 
najwybitniejsi. Przygotował serię 26 
czarno-białych fotografii, które dotykają 
najbardziej intymnej chyba, obok seksu, 
sfery naszego jestestwa.

Jego praca jest z innego świata. Nie 
ze świata newsów i żółtych pasków na 
ekranie telewizora. Jest artystycznym 
dokumentem naszych czasów. Oto kilka 
z nagrodzonych fotografii. 

18 PODRÓŻE 
travel

Dzieci zasypiają na stopniach bocznego ołtarza w czasie 
„pasterki”, tradycyjnej polskiej mszy odprawianej w noc Bożego 
Narodzenia. Za rodziną z dziećmi leży krzyżem elegancka 
dziewczyna. Nie poruszyła się przez całe nabożeństwo ani razu.

In English 

Children fall asleep on the steps of a side altar during Pasterka, the 
traditional Polish Midnight Mass celebrated between 24 and 25 
December. An elegant girl lies on the floor with her family and 
children. She didn’t move an inch throughout the entire mass.



TRZEBA ODWAGI, ŻEBY PORWAĆ SIĘ NA TO W CZASACH, 
KTÓRE ZUPEŁNIE NIE SPRZYJAJĄ BEZSTRONNEMU 
PATRZENIU NA RELIGIJNOŚĆ. BEZ UPRZEDZEŃ. BEZ 
IRONII. BEZ TANICH CHWYTÓW I BEZ OSZUKIWANIA. 
W DODATKU TO TEMAT, NAD KTÓRYM PRACOWALI 
PRZECIEŻ NIE TAK DAWNO NAJWYBITNIEJSI.

PODRÓŻE
travel

Triduum Paschalne to najważniejsze 
chrześcijańskie obrzędy. Wspomnienie 
męki, ukrzyżowania, zmartwychwstania. 
Najważniejszym elementem obchodów 
Wielkiego Piątku jest Droga 
Krzyżowa. W Częstochowie, na wałach 
jasnogórskich, ma szczególną oprawę. 
Celebrowana jest przez biskupa.

In English 

Paschal Triduum is the most important 
Christian celebration, focusing on 
commemoration of passion, crucifixion and 
resurrection of Christ. The most important 
element of Good Friday is the Way of the 
Cross. In Częstochowa, on the embankments 
of Jasna Góra, it is held in a special way. It is 
celebrated by a bishop.

19



In English 

A VERY BRIGHT HILL
Only one prize has been awarded in the 
most prestigious category of this year’s 
edition of Grand Press Photo. Arkadiusz 
Kubisiak ventured to broach an extremely 
difficult subject. He made an attempt to 
tell the story of one of the most intimate 
human relations.sun, since we’re talking 
about Portugal. 

A long-term project is an exceptional 
competition. A press photographer must 
find themselves in the right place at the 
right time. If they have enough skill, 
patience and luck, they will take their 
golden picture. In this year’s compe-
tition Grand Press Photo, there dom-
inated depictions of the war in Syria, 
refugees in the ports of Greece, as well 
as protest marches, which are now in 
abundance in Poland. But the long-

20 PODRÓŻE 
travel

Kobieta modli się samotnie w kaplicy Cudownego Obrazu. Wielu z tych, którzy 
przyjeżdżają na Jasną Górę, właśnie w wierze pokłada całą nadzieję na rozwiązanie 
swoich problemów. Jest ich każdego roku niemal 4 mln. Przyjeżdżają z 74 krajów 
świata. Niektórzy z nadzieją na cud. Cud wysłuchania. Albo uzdrowienia.

In English 

A woman is praying in solitude in the shrine of the Black Madonna of Częstochowa. Many 
of those who come to Jasna Góra place all their hope for lessening their problems in religion. 
Each year there are almost 4 million visitors, coming from 74 countries of the world. Some in 
the hopes of witnessing a miracle – a miracle of being heard out or healed.

Ekspozycja muzeów i skarbców Jasnej 
Góry przypomina o królewskiej randze 
tego miejsca. Najważniejszy jest obraz 
jasnogórski, słynący wieloma cudami, 
owiany tajemnicą obraz Matki Bożej, 
Królowej Polski. Najbardziej poruszające 
są wota – pamiątki pozostawione 
przez tych, których modlitwy znalazły 
spełnienie.

In English 

Exposition of museums and treasure vaults of 
Jasna Góra reminds of the royal status of this 
place. The most important is the icon of Black 
Madonna, the Queen of Poland, famous 
for many miracles and shrouded in mystery. 
The most touching are souvenirs left by those 
whose prayers have been heard out.



21PODRÓŻE
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Chociaż pielgrzymki piesze są najsławniejszym ze sposobów dotarcia do 
Częstochowy, to swoje pielgrzymki mają też motocykliści albo karawaningowcy. 
Tego dnia przybywa na Jasną Górę prawie 400 kamperów. Ksiądz Mariusz 
Chmura święci kampery.

In English 

 Although walking pilgrimages are the most popular way of reaching Częstochowa, 
motorcyclists and camper drivers also have their own pilgrimages. On this day, almost 
400 campers come to Jasna Góra. Priest Mariusz Chmura consecrates the campers.

Poranione stopy pielgrzyma.  
Od średniowiecza idą do Częstochowy 
z różnych polskich miast piesze 
pielgrzymki. Niektóre naprawdę długie. 
Świnoujska ma do pokonania 621 km. 
Średni dzienny dystans to 35 km.

In English 

A pilgrim’s wounded feet. Ever since the 
Middle Ages, walking pilgrimages to 
Częstochowa have been organized from 
different Polish towns. Some of them are very 
long. The one starting from Świnoujście has 
621 kilometers to cover. The average daily 
distance is 35 kilometers.



term project is a category of an entirely 
different kind. It’s not about a photo-
graph which will live a week in a weekly 
magazine and several hours in a daily 
newspaper. It is about understanding. 
Arkadiusz Kubisiak devoted two years 
to understanding the phenomenon of 
Częstochowa. It required courage to do 
this in times when religion is not always 
regarded objectively, without prejudic-
es or irony, without cheap tricks and 
deception. What is more, it is a topic 
on which – not so long ago – worked 
the most accomplished of the most 
accomplished. He prepared a series of 
26 black-and-white photographs which 
touch upon the most intimate sphere of 
our existence, maybe apart from sex. His 
work is out of this world, and certainly 
not from the world of news or news 
tickers on the TV screen. It’s an artistic 
document of our times. These are several 
of the awarded photographs. 

22 PODRÓŻE 
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Iluminacja liczącej 106,3 m wysokości wieży jasnogórskiej Bazyliki 
w pochmurny dzień po zmierzchu powoduje, że jej cień pojawia się na chmurach. 
Jasna Góra jest wyjątkowym sanktuarium. Nigdy nie było tu przecież żadnych 
objawień. Od 1382, od czasu, kiedy Władysław Opolczyk przywiózł ikonę do 
Polski, pielgrzymi wędrują tu z jej powodu. Autorstwo ikony przypisywane jest 
świętemu Łukaszowi. Tradycja stanowi, że od czasów Św. Heleny obraz uważany 
jest za cudowny.

In English 

An illumination of a 106,3-metre tower of the Jasna Góra Monastery (literally the 
Bright Hill Monastery) on a cloudy day after dusk makes its shadow appear on clouds. 
Jasna Góra is an exceptional sanctuary, considering that there have never been any 
revelations there. Ever since 1382, when Władysław Opolczyk brought the painting 
to Poland, pilgrims have been going on pilgrimages to admire it. It is assumed that the 
creator of the icon was Saint Luka. According to the tradition, it has been regarded as 
sacred since the times of Saint Helen.





24 WYWIAD 
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Bycie muzykiem to ciężki kawałek chleba. 
Jeździsz po całej Europie, mało śpisz. Czasem 

przed koncertem na otwartym powietrzu może 
przejść nawałnica, a wywiad z dziennikarzem 

przerywa fala okrzyków, bo właśnie rozgrywają 
się rzuty karne kraju, do którego miałaś 
szczęście zawitać. Niełatwo miała z nami 

Nneka w tym roku. Ale jeśli jesteś kobietą-
muzykiem, a ściślej mówiąc afrykańską 

kobietą-muzykiem, to wiesz, że dasz radę, 
zawsze i wszędzie.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Mat. prasowe

NNEKA:
WRESZCIE MOGĘ 
ODETCHNĄĆ
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Nigdy nie marzyłaś o zostaniu muzykiem.
Nie marzyłam. „Marzyć” to takie śmieszne słowo.

Więc co myślałaś o swojej przyszłości?
Niewiele, mówiąc szczerze. Chciałam być kimś, kto będzie mógł 
mieć trzy pełnowartościowe posiłki dziennie, jeść, żyć, prze-
trwać. Po prostu żyć bardziej komfortowo.

Kiedy pojawiła się muzyka?
Muzyka zawsze była jakąś częścią mojego życia, ale nigdy nie 
myślałam, że zacznę ją uprawiać. Pamiętam jeden raz występ 
z chórem szkolnym. To było wspaniałe, ale to tylko ten jeden 
raz. Po prostu nigdy nie miałam świadomości, że Bóg dał mi coś, 
czym mogę dotknąć ludzkich serc czy zmieniać rzeczy wokół 
mnie. Dopiero kiedy w wieku 19 lat wyjechałam do Niemiec na 
studia, muzyka stała się moim hobby. Poznałam paru muzyków, 
weszłam w hip hop. To byli faceci-raperzy. Tak więc obracałam 
się w tym męskim towarzystwie i zaczęłam pisać swoje słowa, co 
zawsze uważałam za coś bardzo ważnego – móc w pełni wyrażać 
siebie jako człowieka. Musisz znaleźć swój własny język, własną 
drogę. Tak to się zaczęło. Wyjazd z Nigerii, znalezienie możliwo-
ści odkrywania i poznania siebie samej lepiej.

Patrząc na twoją muzyczną drogę, przeszłaś od hip hopu 
do reggae.
To był tylko projekt. Robię to, co mi się podoba. Jeśli poczuję, że 
jutro chcę nagrać rocka, to to zrobię. Nie staram się koniecznie 
wpasować w konkretny gatunek. Robię rzeczy, które mnie inspi-
rują i wyrażają mnie w dany sposób w danym czasie.

Jak można być tak skromnym po osiągnięciu takiego 
sukcesu?
Po prostu być, nie myśleć o tym. Oczywiście, trochę myśleć. To 
piękne być docenioną i mieć możliwość dzielenia się z ludźmi 
czymś, co kochasz. Ale jeśli byłabyś arogancka, nikt nie chciałby 
cię słuchać.

Divy są aroganckie i nadal otrzymują to, czego chcą.
Fajnie jest mieć swój swag. Też się czasami wożę i mam humory. 
Kobiety takie są. Ale ja mam Jezusa, który jest dla mnie najważ-
niejszy. Kiedy zdarza mi się za wysoko poszybować w chmury 
i myślę, że jestem taka wspaniała, przypominam sobie, że to 
wszystko może zniknąć, ot tak, w mgnieniu oka. Trzeba być 
wdzięczną za każdą chwilę.

Kiedy wyjechałaś do USA w trasę, spotkałaś się z go-
rącym przyjęciem. Ludzie tacy jak Lauryn Hill, Lenny 
Kravitz, Nas – oni cię pokochali! Nie zwariowałaś i nie 
pomyślałaś sobie: „Teraz jestem gwiazdą”?
Nigdy nie myślałam w ten sposób, bo nawet ci ludzie to nie „ci 
ludzie”. Lenny Kravitz nie jest nietykalny. To fajny, pełen pokory 
facet. Wcale nie gwiazdorzy. Po koncercie podszedł do mnie, 
żeby mi podziękować. Pomyślałam: „Dlaczego ty dziękujesz 
mi?”. Lauryn Hill to Lauryn Hill. Nie można wściekać się na 
ludzi, bo wiem jak ciężko być muzykiem. Podróżujący muzyk 
musi chronić swoją przestrzeń. Każdy chce z tobą porozmawiać, 
przeprowadzić wywiad, każdy chce, żebyś się uśmiechała, pozo-
wała do zdjęć, i tak dalej, i nie znają granic! A kiedy podejdziesz 

i powiesz: „Hej! W tej chwili potrzebuję czasu dla siebie”, ludzie 
odbierają to jako arogancję. W stu procentach zgadzam się 
z tymi, którzy mówią, że artysta potrzebuje swojej przestrzeni. 
Jesteśmy dla świata, ale też jesteśmy ludźmi. Trzeba po prostu 
być miłą i odmówić. Jestem wdzięczna za bycie wśród tych ludzi. 
Nauczyli mnie, że musisz wyznaczać granice.

Wy, afrykańskie kobiety, jesteście tak charyzmatyczne 
na scenie. Weźmy na przykład Fatoumatę Diawarę. 
Ogień.
Myślę, że to ma związek z tym, przez co przeszedł cały konty-
nent. Niektórzy z nas wiedzą, jak wyważyć smutek i szczęście. 
Ludzie w Afryce mają chyba taki naturalny talent do bycia szczę-
śliwymi niezależnie od okoliczności. Ja, kiedy jestem smutna, 
zwykle potrzebuję około tygodnia, żeby dojść do siebie. Kobiety 
w ogóle nie są zbyt dobrze pozycjonowane w historii przez to, że 
nie miały dostępu do edukacji, polityki, do bycia obywatelem. 
Więc kiedy kobieta dochodzi do głosu w jakiejś publicznej sferze, 
idzie w to na sto procent.

Teraz z kolei robię projekt pod tytułem Les Amazones 
d'Afrique z kobietami-muzykami, głównie z Mali. Są tak wspa-
niałe. One to mają, prą do przodu. Tworzą muzykę, wracają 
do domu, zajmują się dziećmi, trzymają swoje rodziny razem. 
Niezależnie od tego, przez co przeszły, idą do przodu. Jestem 
wdzięczna, że mogłam zobaczyć, że jest nas więcej. Przebywanie 
z nimi sprawiło, że teraz wreszcie mogę odetchnąć. Wcześniej 
myślałam, że jestem sama.

Twój zespół to sami faceci. Szefujesz im?
Tak, raczej jestem szefem. (śmiech)

Wróciłaś z Niemiec z powrotem do Nigerii. Jak dziś 
wygląda twój kraj?
Nigeria to kraj 200 milionów ludzi z całą masą różnych plemion. 
Mieszkam w Lagos w okręgu ludu Joruba. Nigeria to miks 
wszystkiego. Lagos ma bardzo metropolitalną energię. To 
taki afrykański Nowy Jork, głośny i kolorowy. Każdy chce być 
w Lagos, rozkręcać swój biznes w Lagos. To miejsce tętni życiem. 
Muzycznie Nigeria też jest interesująca. To zlepek różnych ple-
mion. Joruba, Ibo, Hausa... Wszyscy w jednym miejscu. W archi-
tekturze widać historię niewolnictwa, jak i portugalskie wpływy 
z XIII wieku. Jest barwnie. Mamy swoje problemy z naszymi 
przywódcami i korupcją, ale to bardzo zagmatwane. Bierzemy te 
problemy w swoje ręce.

Założyłaś fundację The Ropes [Liny – przyp. red.]. 
Czym się zajmujecie?
Używamy sztuki i mody jako środków do tego, by pomóc ludziom 
doświadczonym przez los, czy to kobietom, czy młodzieży. Two-
rzymy platformę do umożliwienia im wyrażania własnych emocji 
i powiedzenia wszystkim, jak to jest naprawdę. Organizujemy 
warsztaty, zapraszamy media, by o nas słyszeli. Podajemy nasz 
przekaz dalej, by lokalni liderzy mogli pomóc naszej społeczności. 
Pracujemy z kobietami molestowanymi seksualnie, byłymi żołnie-
rzami, kobietami-żołnierzami. Pomagamy też, a raczej staramy się 
pomagać ludziom w zakładaniu ich własnych biznesów. Jest kilka 
projektów. Teraz staramy się skonsolidować, pracować więcej 
i wchodzić w kooperacje z innymi podmiotami.



NIEKTÓRZY Z NAS WIEDZĄ, JAK WYWAŻYĆ SMUTEK 
I SZCZĘŚCIE. LUDZIE W AFRYCE MAJĄ CHYBA TAKI 
NATURALNY TALENT DO BYCIA SZCZĘŚLIWYMI 
NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI.
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MYŚLĘ, ŻE WSZYSCY JESTEŚMY ZE SOBĄ POŁĄCZENI.  
NA TYM POLEGA ŚWIAT – NA ŁĄCZENIU KULTUR. 

Robisz ważną robotę. Mówisz o Afryce. W Europie 
Wschodniej bardzo mało się o niej wie.
Myślę, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Na tym polega 
świat – na łączeniu kultur. Nie bójmy się mieszać. Każdy się 
boi, szczególnie teraz, gdy mamy falę imigrantów i zmieniają się 
przepisy. Teraz wszystko jest tak zintensyfikowane. Ale ważne, 
żebyśmy przeszli przez tę fazę.

Może wszyscy powinniśmy robić muzykę.
Może powinniśmy chodzić nago. Tak jest, chodźmy nago!

Masz nowe plany muzyczne?
Tak, pracuję nad nową płytą. Ostatnia była projektem reggae. 

„The Fairy Tales” – to już zrobione, pa pa. Następny album będzie 
dobry, bardzo dobry. Pokochacie go.

Kiedy wychodzi?
Jest skończony, a teraz musimy tylko upewnić się, że mamy 
dograną promocję. Także w przyszłym roku, mam nadzieję, że 
w lutym.  

In English 

NOW I CAN BREATHE.
NNEKA
Being a musician is no bed of roses. You travel all over Europe, 
sleep little. Sometimes before an open air concert there is a hur-
ricane and your interview with a journalist can be interrupted 
by loud waves of shouts because the country's team you happen 
to visit is in the middle of penalties shootout. She certainly had 
gone through hard times with us this year. But if you are a fe-
male musician, precisely an African female musician, you know 
you will make it, anyplace and anyhow.
 

You didn't dream to become a musician.
I didn't dream. “Dream” is a funny word.

So what did you think about your future?
Not much, to be honest. I wanted to be someone who will be able 
to have three square meals, be able to eat, be able to live, be able 
to survive. Just to be more comfortable in life.

When the idea of music start evolving?
Music has always been some part of my life, but never some-
thing I thought I would put into practice. I remember one time 
performing with a school choir. I thought it was something 
amazing, but it was only one time. I was just never aware of 
the fact that God has given me something I could use to touch 
people's hearts or change things around. It was only when I got 

to Germany at the age of 19 that I started practicing music as 
a hobby kind of thing. I met a couple of other musicians, went 
into hip hop. They were male rappers. I just hung around the 
guys and got to write my own lyrics, which was something 
I always thought was very important, to be able to fully express 
yourself as a human being. You have to find your own language, 
your own way. So that's when everything started. Moving from 
Nigeria, finding the opportunity to explore and get to know 
myself better as a human being.

Looking at your musical path, you made a transition 
from hip hop tunes from the early albums to more 
reggae inspired music.
It was just a project. I do things that I like. If I feel I wanna do 
rock tomorrow, I'll do it. I'm not necessarily trying to fit in any 
genre. I do things that inspire me and express myself in a certain 
way at a specific time.

How do you stay humble after achieving such 
recognition?
Just be, don't think about it. Of course, sometimes think about 
it. It's beautiful to be acknowledged and have this opportunity to 
share something that you love. But if you were arrogant, nobody 
would like to listen to you.

Divas are arrogant and they still get everything they 
want.
It's cool to have your own swag. Once in a while me trip and me 
be in a funk. Women are like that. But I have Jesus and that's the 
most important thing for me. Sometimes when I go up in the sky 
and think I'm over the top, I just remember that everything that 
can just go away within a twinkle of an eye. So just be grateful 
for every moment.

When you came to America for a tour, you received 
a huge acceptance. Lauryn Hill, Lenny Kravitz, Nas 

– they all loved you. How come you never got crazy 
thinking “Ok, I'm a star now”?
I never thought that way because even those people themselves 
are not those types of people. Lenny Kravitz is not untouchable. 
He's a cool, humble guy. He doesn't have attitude at all. After one 
gig he came to say “thank you” to me. I thought: “Why are you 
thanking me?”. Lauryn Hill is Lauryn Hill. You can't be mad 
at people because I know how intense it is to be a musician. As 
a touring artist you need to protect your space. Everybody wants 
to talk, have an interview, everybody wants you to smile, make 
a picture, this and that, and they don't know their limits! Then 
when you stop and say: “Hey! I just need my time right now”, 
people think that's arrogant. I completely agree with those who 
say artist need their space. We're there for the world, but we're 
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also humans. You just need to be nice and 
let it go. I'm grateful for being around 
those people. They taught me I needed to 
set boundaries.

You African women are so 
charismatic on stage. Take 
Fatoumata Diawara. She's a fire.
I think it has something to do with what 
the continent has been through. Some of 
us know how to balance the sadness and 
the happiness. I think it's a natural talent 
for people in Africa just to constantly be 
happy regardless of what they're going 
through. When I get upset, I need a week 
to get over myself. But women in general 
are not positioned well in history for the 
fact that we didn't have access to educa-
tion, go to politics, be a citizen. When 
women have the opportunity to express 
themselves, they go for it fully. 
Right now I'm doing a project called Les 
Amazones d'Afrique with some female 
musicians in Mali. They're so amazing. 
They keep it going, come back home, have 

children, take care of them, keep their 
families together. Regardless of what 
they've been through they just keep going. 
I'm so grateful to see that there's more 
of us. Being around them makes me feel 
that now I can breathe. Because earlier 
I thought I was alone.

Your band is all guys. Are you  
the boss?
Yes, I'm pretty much the boss. (laughs)

You came back from Germany to 
live in Nigeria. What's Nigeria  
like today?
Nigeria is a country of 200 million people 
with a bunch of tribes. I live in Lagos with 
Yoruba speaking people. Nigeria is a mix 
of everything. Lagos has a very metropol-
itan energy. It's like African New York, it's 
loud and colourful. Everybody wants to 
be in Lagos, do their businesses in Lagos. 
It's very vibrant. Musically it's quite in-
teresting. You have this blend of different 
tribes living there. Yoruba, Ibo, Hausa... 

Altogether. Architecturally you can see 
a history of slavery as well as Portuguese 
influences from the 13th century. So it's all 
very colourful. We do have certain issues 
when it comes to our leaders and corrup-
tion, but that is also very tangled. We take 
our problems in our own hands.

You set up a foundation called  
The Ropes. What are you working 
with it?
We use arts and fashion as means to 
help people who are challenged, whether 
be it women, whether be it youths. We 
create this platform to enable them to 
express themselves and tell a story, their 
critical view on problems – corruption, 
pollution, injustice, whatever it is to tell 
a story and say what is going on. We 
make workshops and often invite media 
so that it doesn't stay small. We spread 
the message so that our leaders can help 
our community. We work with women 
who have been sexually abused, former 
soldiers, women soldiers. We also help, 
or at least we try to help people to create 
their own businesses. There are a few 
projects. We now try to get more organ-
ised, work more and collaborate with 
other engines.

You do a very important job. Spread 
the message about Africa to Europe 
and further. People in Eastern 
Europe know very little about Africa.
I think we're all connected. That's what 
world is all about: mixing cultures. Just 
not being afraid to mix. We created the 
boundaries, everybody's afraid, especially 
now with the whole immigrant thing 
coming in and all the rules changing. It's 
so intense right now. But I think it's nec-
essary for us to go through this phase.

Maybe we should all make music.
Maybe we should all go naked.  
Let's go naked!

Have you got new musical plans?
Yes, I'm working on my next record. The 
last one was a reggae project, “The Fairy 
Tales”, that's done, bye bye. Next record is 
gonna be boom! Good, very good, you'll 
love it. Boom, in your face!

When is it out?
Well, it's done and we just need to make 
sure we're promoting it in a right way. So 
next year, hopefully February. 
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Fani jazzu wiedzą, że Miasto Gdańsk świętuje 
Porozumienia Sierpniowe jednym z największych 

wydarzeń jazzowych w kraju. W tym roku 
Solidarity of Arts to aż trzy duże koncerty. Podczas 

pierwszego z nich, Jimek+, na scenie wystąpi 
legendarny saksofonista i flecista, Kenny Garrett.

tekst: Sylwia Gutowska 

LECZY
MUZYKA 
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Solidarity of Arts to wydarzenie celebrujące wolność. 
Czy muzyka jazzowa jest dla ciebie muzyką wolności?
Pod pewnymi względami. Po pierwsze, pozwala mi ona przyje-
chać do Polski i grać dla ludzi. Poza tym mogę zmieniać melodię 
i harmonię. Myślę, że dlatego właśnie wiele osób decyduje się 
tworzyć tę muzykę.

Czy ta muzyka nadal ma jakieś znaczenie?
Ma znaczenie, bo daje ci wolność. Czasami wolność jest wynikiem 
walki, ale muzyka pozwala ci ją utrzymać. Jazz był stworzony 
poprzez walkę i został symbolem wolności. Teraz pozwala nam 
zachować naszą wolność osobistą, wyrażać nasze myśli. Niektó-
rzy posuwają się z muzyką jeszcze dalej i dlatego właśnie ludzie 
kochają jazz – ponieważ pozwala on różnie interpretować muzykę.

Co czyni z ciebie wolnego człowieka? Czy oprócz muzyki 
jest jeszcze coś takiego?
Jestem wolny, bo posiadam wolny umysł. Myślę, że poczucie 
wolności daje mi fakt, że mogę podróżować po świecie i poznawać 
ludzi. Ludzi, którzy czasem nie dostali od losu tyle co ja. To, co 
nas łączy, to właśnie muzyka, bo gdyby nie ona, prawdopodobnie 
nie miałbym możliwości ich poznać. Ciężko żyć, ciągle podróżu-
jąc, ale piękno tkwi w tym, że dostaję szansę, aby spojrzeć na świat 
z innej perspektywy i docenić to, co posiadam. Przypomina mi to 
także, że mamy czasem więcej szczęścia niż inni.

Skoro mowa o innych: czy kiedykolwiek grałeś dla ludzi 
pozbawionych wolności? W kraju rządzonym przez 
dyktatora lub w więzieniu?
Aż tak to nie, ale byłem w miejscach, w których ludzie zmagali 
się z uciskiem. Uważam, że to, co pozwala tym ludziom zacho-
wać optymizm, to muzyka. Ona leczy nas z wielu przypadłości, 
z którymi stykamy się na co dzień. Dla mnie muzyka jest lekar-
stwem. Językiem, który pozwala mi komunikować się z innymi.

Sądzisz, że jazz to rodzaj muzyki, która się starzeje?
Jazz to rodzaj muzyki, z którym możesz pozostać w dniu dzisiej-
szym lub wejść w jutro. Myślę, że jego ojcowie ustanowili stan-
dardy i jeśli zdecydujemy się za nimi podążać, to  na tym polega 
nasza wolność. Możemy też obrać inną drogę. Tak czy inaczej 
mamy wybór. Moi idole, tacy jak Charlie Parker, Sonny Rollins, 
John Coltrane, Joe Henderson, Wayne Shorter, żeby wymienić 
tylko kilkoro z nich, ustanowili pewien poziom muzyki. Dalej to 
już ja muszę zdecydować, co mogę zaoferować, jakie będą moje 
osobiste doświadczenia.

MI OSOBIŚCIE MUZYKA POMAGA WYRAZIĆ 
SIEBIE. DAJE MI SZCZĘŚCIE. CZYNI ZE MNIE 
NAJLEPSZĄ WERSJĘ SIEBIE SAMEGO. W TEN 
SPOSÓB JEST LEKARSTWEM.

Będziesz grał z Jimkiem. To młody 
polski kompozytor. Jak się czujesz 
z tym, że jesteś gościem mniej zna-
nego artysty?
Kiedyś sam byłem jednym z tych gości 
(śmiech). To zawsze świetnie, kiedy młody 
artysta występuje jako główna gwiazda. 
Kiedyś sam otrzymałem taką szansę, więc 
mam już to za sobą. Jestem pewien, że to 
dla niego świetna szansa.

Niedawno Jimek stworzył projekt 
z polskimi raperami. Co sądzisz 
o fuzji jazzu i hip hopu?
Nie ma w tym nic szokującego. Ludzie 
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z młodszych pokoleń mają inną wizję tego, czym powinna 
być muzyka i tak ją kreują. Ale to nic nowego. Miles to robił, 
Quincy Jones również próbował, a więc to już sprawdzony 
pomysł. Ja również zrobiłem to na poprzednim krążku.

Powiedziałeś, że muzyka leczy. Świat przechodzi teraz 
ciężki okres. Naprawdę sądzisz, że zwykłe słuchanie 
muzyki może zmienić ludzkie umysły i dusze?
Myślę, że właśnie to robi. Sam jestem tego świadkiem. Ludzie 
przychodzą na moje koncerty i mówią: „Coś było nie tak z moim 
zdrowiem, a teraz czuję się lepiej”. Myślę, że muzyka pomaga 
ludziom zapomnieć o codziennych trudnościach. Mi osobiście 
muzyka pomaga wyrazić siebie. Daje mi szczęście. Czyni ze 
mnie najlepszą wersję siebie samego. W ten sposób jest lekar-
stwem. Gdy muzycy jazzowi napotykają trudności, poszukują 
czegoś, co ich wyleczy, oczywiście w sensie duchowym.

Występujesz już trzydzieści lat. Nadal nagrywasz nowe 
płyty, które zdobywają uznanie. Jak to robisz?
Zawsze pasjonowałem się muzyką. Codziennie szukam nowych 
możliwości. Zawsze poszukuję nowego poziomu, kolejnego 
rozdziału. To właśnie sprawia, że wciąż jestem zmotywowany. 
To też chęć dorównania moim poprzednikom. Gdy budzisz się 
i słyszysz wielkich twórców muzyki, którzy ustawili tak wysoko 
poprzeczkę, to zawsze masz cel, do którego możesz dążyć, 
coś, o czym możesz marzyć. Właśnie tak to dla mnie wygląda. 
Przypomina mi: „Próbuj!”. Póki otrzymujesz błogosławieństwo 
Twórcy – próbuj, rozwijaj się. Właściwie to na ostatniej płycie 

„Do Your Dance” mam rapera. Także ja też korzystam z miesza-
nia jazzu z rapem. Robiłem to też w innych utworach. Dosze-
dłem do momentu, w którym potrzebowałem innego narzędzia 
niż saksofon, dlatego dodałem rap. Zawsze jestem otwarty na to, 
co dzieje się na ulicach.Zd
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Interesujesz się polityką?
Nie bardzo. Wiem, że ona istnieje, ale 
moja rada dla tych, którzy dyskutują i iry-
tują się polityką, to zawsze: „Posłuchajmy 
jakiejś muzyki” (śmiech).

Czyli twoją odpowiedzią na pytanie 
„kto zostanie kolejnym prezydentem 
Stanów Zjednoczonych?” będzie...
Mam nadzieję, że będzie to ktoś porządny. 
Wiem, kogo ja bym chciał wybrać, ale 
zachowam to dla siebie. Ale na pewno 
będzie ciekawie. 

In English 

MUSIC CAN HEAL
Fans of jazz know that Gdańsk is cele-
brating the August Agreements with one 
of the biggest jazz events in the country. 
This year Solidarity of Arts consists of 
three large concerts. During the first one, 
called Jimek+, a legendary saxophonist 
and flautist will take centre stage. Here 
he is – Kenny Garrett.

Solidarity of Arts is an event 
celebrating freedom. 
Is jazz music a music of freedom  
for you?
It is in a couple of funds. Firstly, it allows 
me to come to Poland and play some 
music for the people. I can change the 
melody, the harmony up. I think that's 
why a lot of people choose to play music.

Is it still meaningful today?
It is meaningful because it allows you 
to have that freedom. Sometimes the 
freedom comes from struggle, but the 
music allows you to keep it. Jazz was 
created out of a struggle and turned into 
a symbol of freedom. Now it allows us to 
keep our personal freedom, to express our 
ideas. Some people are moving further 
with the music and that's why people love 
jazz, because it allows you to do different 
things with songs.

What makes you free as a person? Is 
there something more than music?
I'm free because my mind is free. I think 
what allows me to have the perception of 
being free is that I'm allowed to travel the 
world and meet people. People who are 
sometimes less fortunate than I am. What 
brings it all together is music, because if it 
wasn't for the music, I probably wouldn't 

have the opportunity to meet them. That's 
a rough way of living, but the beauty of it 
is that it allows me to see the world from 
different perspectives and appreciate what 
I have. It reminds me that we're some-
times more fortunate than others.

Speaking of others – have you 
ever played for people deprived 
of freedom? In a country ruled by 
a dictator or in jail?
Not on that level so much, but I've defi-
nitely been in places where people were 
dealing with oppression. Still I think 
that what allows people to have a positive 
experience is music. It heals a lot of what 
people deal with on a daily basis. To me 
music is like medicine. My language is 
music which allows me to speak to the 
people.

Do you think jazz is a type of music 
that could get old?
Jazz is a kind of music in which you can 
stay in today or you can go to tomorrow. 
I think the founders have set a standard 
and if we choose to follow that, we follow, 
that's the freedom. If we choose to go 
our own way, we can do that too. Either 
way, you can take your pick. My heroes, 
like Charlie Parker, Sonny Rollins, John 
Coltrane, Joe Henderson, Wayne Shorter, 
just to name a few people, they set a cer-
tain level of what the music should be. 
But then I have to decide what I can offer, 
what my personal experience would be.

You will be playing in collaboration 
with Jimek. He's a young Polish 
composer. How do you feel about 
being a guest of a less known artist?
I was one of those guys before (laughs). 
It's always great when a person gets 
a chance to open up for a main act. I was 
the one who got that chance once, so 
been there, done that. I'm sure it's a great 
opportunity for him.

Jimek's lately made a project with 
Polish rappers. How do you feel 
about jazz and hip hop fusions?
There's nothing outrageous about that. 
People of the younger generations have 
another idea of what the music should 
be and they create that. But it's not new. 
Miles tried it, Quincy Jones tried it, so it's 
been around for a while. I've done this on 
my previous record. 

You said music could heal. The 
world is going through tough 
times. Do you really think that 
only listening to music can change 
people's minds and souls?
I think it does. I'm a witness. People 
come to my concerts and say: „Some-
thing was wrong with my health, now 
I can feel better”. I think it takes 
people's minds away from everyday 
struggles. Even for myself – the music 
enables me to express myself. It keeps 
me happy. It turns me into the best per-
son I could be. In that way it is a med-
icine. When jazz musicians are going 
through difficult times, they're looking 
for something to heal them up, more in 
a spiritual sense.

You're 30 years onstage. Still 
recording new albums, still gaining 
great acceptance. How do you keep 
it going?
I've always had a passion for music. 
Everyday I'm looking for possibilities. 
I'm always searching for the next level, 
the next chapter. That's what keeps me 
motivated. And also to stand up to the 
challenge of the elders. When you wake 
up and you can hear the greats of music 
who have set such a high precedence, you 
always have something to look for, some-
thing to dream for. That's what it does for 
me. It reminds me: „Keep trying!”. As 
long as the Creator is blessing you, keep 
trying, keep doing better. Actually in my 
latest CD called „Do Your Dance” I have 
a rapper. So that medium of meeting 
jazz with hip hop is something I do as 
well. I've done it on another record. It 
came up to this point that I decided that 
I needed another medium than sax so 
I put rap on it. I'm always open to what's 
going on on the streets.

Are you interested in politics?
Not so much. I know it exists, but my an-
swer to people who discuss and get angry 
about the politics is always: „Let's listen to 
some music” (laughs).

So your answer to the question who 
will be the next President of the 
United States would be...
Hopefully it will be somebody good. 
I have my idea on who I would like to 
select, but I'd rather keep it private. But 
it'll be interesting. 
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NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN
REŻ. LEWIS MILESTONE (1930)



WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, fan piłki 
nożnej. Laureat Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając jeden obraz wart obejrzenia. 
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Jakim trzeba być bęcwałem, żeby 
chcieć uczyć ludzi hartowania ducha 
przez „pozytywne, uszlachetniające 

strony wojny”? Ciężkim, mędrkującym 
tym zajadlej, im bardziej jest pewien, że 
na żaden front nikt go nie wyśle. Besser-
wisserskim grubasem trwale niezdol-
nym do służby wojskowej, za to chętnie 
przesuwającym linie frontu palcem po 
mapie. Zupełnie jak PiSowscy eksperci, 
chłoszczący projekt ekspozycji gdań-
skiego Muzeum II Wojny Światowej za 
nadmierne eksponowanie okropieństw 
wojny. Oto, ku czemu zmierza polityka 
historyczna nowych władz – przekonać 
mięso armatnie, że wojna to tylko taka 
dłuższa i bardziej wystawna rekon-
strukcja batalistyczna, świetna zabawa 
dla prawdziwych patriotów, chwalebna 
i męska przygoda. 

Wszelako, paramilitaryści czekają na 
dozbrojenie przez Antka-świra, tym-
czasem sublimując swoje popędy na 
strzelnicach, przy konsolach, lub przed 
ekranem – wzrostowi popularności gier 
wojennych towarzyszy moda na bitewne 
kino. W ostatnich latach chwałę bohate-
rów głoszą głównie filmy z dalekowschod-
niego nurtu NATO-wskiego, wszystkie 
wedle wspólnego schematu, przy czym 
każdy kolejny słabiej wybrzmiewa. Za-
częło się od całkiem chyżego „Jarheada”, 
Sama Mendesa, potem był oscarowy 

„Hurtlocker” Kataryn Bigelow i wystar-
czyło, żeby pozostałe państwa członkow-
skie też chciały mieć opowieści o swoich 
chłopcach w Iraku i Afganistanie. Naszą 

„Karbalę” cenię za magiczne zdjęcia Arka 
Tomiaka, który wyczarował sugestywne 
kino wojenne gdzieś między barakami 
pod Żeraniem, mającej ostatnio premierę 

„Wojny” Lindholma już cenić nie ma za co. 
Chłopaki drepczą na patrolach, w końcu 
któryś wchodzi na minę, potem parę 
naparzanek z niewidzialnymi talibami 
i w końcu powrót w chwale lub niesławie, 
jeśli się przez pomyłkę dostało cywilom. 
To są okropieństwa wojny w wersji glamo-
ur – owszem, czasem komuś urwie nogi, 
ale przez resztę filmu można oglądać 
kulturystów w mundurach i ich szlachet-
ne pobudki (czasem w środku nocy, kiedy 
cierpią na zespół stresu pourazowego).

Wszelako, bardziej nam trzeba teraz 
kina pacyfistycznego, które uświadomiłoby 
chłopakom na siłce, że wojna to przede 
wszystkim wszy, gangrena, stres, błoto, tru-
pi odór, strachsraczka w gaciach, a wreszcie 
powolne umieranie w lazarecie. Za instruk-

taż może służyc cały poczet wybitnych 
filmów antywojennych, z których jednak na 
dziś polecam dla was ten najwcześniejszy – 
pierwsze arcydzieło kinowego pacyfizmu, 
adaptację powieści Reamarque’a

zrealizowaną rok po ukazaniu się 
ksiażki. Ten film się nie zestarzał wcale, 
poraża monotonią frontowej masakry, 
jest zaiste „sarabandą grozy”, jak go 
nazwał Jerzy Płażewski z legendarną, 
finałową sceną motyl-dłoń-śmierć. Ku 
przestrodze. Bo skończą się wakacje i woj-
na przyjść może. 

In English 

ALL QUIET ON  
THE WESTERN FRONT
directed by Lewis Milestone (1930)
What kind of fool one must be to want to 
teach people fortitude by showing them 
'positive, ennobling aspects of war'? An utter 
fool, getting too big for his boots the more, 
the more sure he is that nobody will send 
him to the front. A tub of lard completely 
unfit for military service, eagerly tracing his 
finger across the map to move front lines. 
Just like experts from PiS [Law and Justice 

– a Polish political party] lashing out at an 
exhibition project prepared by the Museum 
of the Second World War for its excessive 
display of the atrocities of war. This is the 
direction of historical politics taken by the 
new government – to convince the cannon 
fodder that the war is nothing more than 
just a longer and more pompous battle 
reenactment, great fun for the real patriots, 
a glorious adventure for men.

Nonetheless, paramilitaries await army 
supplies from Antek, another maniac, in the 
meantime satisfying their urges at shooting 
ranges, with consoles, or in front of the TV 
or computer screen – the increase in the 
popularity of war games goes hand in hand 

with the craze for war films. Recently, the 
glory of heroes is depicted mainly in films 
shot in the NATO Eastern countries; all 
of them follow the same pattern, whilst 
each one gains less and less significance. It 
all began with quite a swift one – Jarhead 
by Sam Mendes; then, there was The Hurt 
Locker by Kataryn Bigelow, an Academy 
Award winner, and it was enough to make 
all NATO member states willing to tell 
stories about their boys in Iraq and Afghan-
istan. I esteem our Karbala for the stunning 
pictures by Arek Tomiak, who conjured up 
a suggestive war cinema somewhere in the 
middle of barracks of Żerań, whereas there 
is nothing to esteem in Wojna by Lindholm, 
a film that has come out recently. Guys wad-
dle on patrols, one of them steps on a mine, 
then there are some fights with the invisible 
Taliban, and, in the end, there is a comeback 
in glory or infamy, if civilians get hurt by 
mistake. This is a glamour depiction of the 
atrocities of war – indeed, from time to 
time, someone may lose a leg, but the rest of 
the film is about athletic men in uniforms 
and their noble motives (sometimes, in the 
middle of the night, when they are suffering 
from post-traumatic stress disorder).

However, nowadays, we need cinema 
praising pacifist values, which would make 
the guys at the gym realise that the war is 
mainly about lice, gangrene, stress, mud, the 
stench of dead bodies, shitting bricks, and 
slowly dying in a lazaret. And we can all 
learn that from eminent antiwar films. For 
today I recommend the oldest one – the first 
masterpiece of pacifist cinema, an adaptation 
of a novel by Remarque shot a year after the 
publication of the book. The film has not 
grown old at all. It strikes with the monotony 
of the massacre at the front – Jerzy Płażewski 
called it a 'sarabande of horror' with its leg-
endary final 'butterfly-hand-death' scene. As 
a warning. Because the holidays will end and 
the war may come. 

41



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

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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PROZA JAK SZEPT

ANIOŁA
CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

Ota Pavel,  
„BAJKA O RAŠCE I INNE 
REPORTAŻE SPORTOWE”,  
Wydawnictwo Dowody Na Istnienie, Warszawa 2016

Mało kto wie, że fenomenalny pisarz czeski Ota Pavel był dzien-
nikarzem sportowym. I zanim napisał „Śmierć pięknych saren” 
(zbiór opowiadań, który pokochałem miłością wiernopoddańczą 
w wieku młodzieńczym i który czytam z niezmiennym zachwy-
tem co kilka lat), pracował w redakcji sportowej Czechosłowac-
kiego Radia oraz pisał reportaże o kolarstwie, boksie, hokeju, 
lekkiej atletyce i co tam mu jeszcze kazano.

Ograniczyć się jednak do pojęcia „reportaż”, to nie powie-
dzieć o tej działalności Oty Pavla niczego. Bo to są – staram się 
zazwyczaj bywać oszczędny w słowach, ale nie można tego opisać 

inaczej – perły literatury najlepszego światowego sortu. Tytułowe 
opowiadanie (o Jiřím Rašce, czechosłowackim skoczku nar-
ciarskim, złotym medaliście olimpijskim i zwycięzcy Konkursu 
Czterech Skoczni), utkane jest ze słów i emocji, jakie wyłącznie 
geniuszowi mogą podpowiadać opiekujące się nim anioły. Wobec 
takiego talentu literackiego czytelnik kuli się w sobie z poko-
ry, a potem niespodziewanie eksploduje szczęściem, że mógł 
doświadczyć tak koronkowego wzruszenia. Przepraszam za tę 
emfazę, ale rzadko zdarza mi się płakać nad książką nie z powodu 
tego, co opisuje, ale jak opisuje. Jakbym obcował z Absolutem. 

Opowiadań jest dziewięć, cudownie przetłumaczonych przez 
Justynę Wodzisławską. Przeczytajcie je, proszę. A potem sięgnijcie 
po inne zbiory opowiadań tego autora – wspomnianą już „Śmierć 
pięknych saren” oraz „Jak spotkałem się z rybami” i „Jak tata prze-
mierzał Afrykę”. Twórczość Pavla uczyni was (na chwilę?, dwie?, na 
zawsze?) lepszymi. A przecież tylko o to w literaturze chodzi. 

In English 

PROSE LIKE WHISPERS OF ANGELS

Few people know that Ota Pavel, an eminent Czech writer, was 
a sport journalist. And before he wrote The Death of Beautiful 
Deer (a collection of stories which I loved deeply and passionately 
in my adolescence and which I read with pure delight every few 
years), he had worked for Czechoslovakia Radio and had written 
feature articles about cycling, boxing, hockey, athletics and so on.

However, a limited notion of 'feature articles' does not say any-
thing about the works of Ota Pavel, which are – I am a man of few 
words, but it cannot be described in any other way – supreme pearls 
of literature recognised in the world. The title story (about Jiří Raška, 
a Czech ski jumper, an Olympic winner and a winner of the Four 
Hills Tournament) is woven from words and emotions that could be 
whispered into the genius's ear only by his guardian angel. Encoun-
tering such a literary talent, the reader approaches a book humbly, 
and later, unexpectedly, is filled with sheer joy that they could ex-
perience such intense inner emotions. I apologise for the affectation, 
but I rarely cry over a book not because of what it describes, but 
because of how it describes it. As if I experienced the Absolute. 

There are nine stories in the collection, perfectly translated 
into Polish by Justyna Wodzisławska. Read them, please. And 
then, take other collections of stories by this author – The Death 
of Beautiful Deer mentioned above, How I Came to Know Fish, 
and Jak šel táta Afrikou: Povídky [Eng.: How dad traversed Africa, 
a book has not been translated into English]. The works of Ota 
Pavel will make you (for a while? for some time? forever?) a better 
person. And that is what literature is about. 
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PIOSENKI  
I HISTORIE



JAKUB MILSZEWSKI
Redaktor naczelny. Pisze głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na blogu  140db.pl. 
Kiedyś zostanie gwiazdą rocka, ale póki co śpiewa 
w chórze. Poza tym fan komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, ale niech to zostanie 
między nami.seeing every month.
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Lubię dobre piosenki i dobre historie. 
Lubię rozumieć te dobre piosenki, 
wiedzieć dlaczego są takie, a nie inne. 

Dlatego lubię, kiedy ktoś mi o nich opowie. 
A najlepiej, jeśli te opowieści nie ograni-
czają się do standardowego opowiadania 
w wywiadach, że to najbardziej osobista 
piosenka jaką napisałem, że analizuję w niej 
stan naszego społeczeństwa i pochylam się 
nad człowieczeństwem, że piszę o miłości, 
bo miłość jest najważniejsza. Lubię słuchać 
i czytać o tym, jakie przypadki doprowadzi-
ły do powstania danej piosenki.

Ale dobrze opowiadać trzeba umieć. Na 
przykład taki Artur Andrus – on potrafi. 
Jak coś powie, to jest to zabawne (często 
też śmieszne, ale to zupełnie co innego), 
zazwyczaj trafne, nierzadko na dodatek 
jeszcze niegłupie. Połączenie idealne.

Byłem kiedyś na koncercie Artura An-
drusa. Siedziałem na środku sali i bawi-
łem się wyśmienicie. A po koncercie po-
człapałem do kącika, który na koncertach 
metalowych nazywa się „merch”, żeby ku-
pić płytę. Płyta nosi tytuł „Myśliwiecka” 
i jest zdaje się drugim albumem artysty 
(i przyznaję bez ogródek, że nie słyszałem 
ani pierwszego, ani trzeciego). To na tej 
płycie znalazły się najfajniejsze piosenki 
Andrusa (chciałem napisać „największe 
przeboje”, ale jakoś mi nie pasowało). 
Płytę otwiera „Piłem w Spale, spałem 
w Pile”, a zamykają „Glanki i pacyfki”. 
I tyle dobra po drodze!

Ale oprócz fajnych, pogodnych i spryt-
nie napisanych piosenek, „Myśliwiecka” 
oferuje jeszcze opowieści. Dzięki nim 
można się dowiedzieć co tak naprawdę 
stoi za płytą. I już wiem, że Artur Andrus 
razem z Piotrem Bukartykiem, Wojtkiem 
Stecem i Grupą Mo Carta postanowił 
powołać do życia Chór Męski im. Franka 
Szwajcarskiego, który nagrał piosen-
kę „Dam ci ptaszka”, więc wszyscy oni 
mają kredyty we frankach. Wiem też, 
że Andrus większość swoich piosenek 
zalicza do stworzonej przez Włodzimie-
rza Korcza kategorii pt. „głupota, ale 
starannie wykonywana”. Wiem, jak na 
Obrońców i Przeciwników ścierających się 

na Krakowskim Przedmieściu spogląda 
koń księcia Poniatowskiego. Poznałem 
też Prawdziwego Barona, Niedźwiedzia 
Wąsatego i Czarną Helenę. Przeczytałem, 
że Piotr Baron włożył płytę z piosenką 

„Czarna Helena po roku” do odtwarzacza 
w samochodzie i wyjął dopiero po dwóch 
miesiącach, bo się zacięła do tego stopnia, 
że niemal doszło do wymiany samochodu. 
Wiem, jak powstał szalejący po rodzimych 
kurortach zespół Demony Sanatorium.

Po co mi ta wiedza? Tego jeszcze akurat 
nie wiem. Ale jakoś lepiej się czuję mając 
świadomość, że za każdą piosenką stoi 
jakaś opowieść i że sam ten fakt jest na 
tyle ważny, że warto te anegdotki spisać 
we wkładce płyty. Czuję przez to, że moje 
niekończące się paplanie o każdej płycie, 
którą chcę pokazać znajomym, ma sens.

A wiecie, o czym jeszcze to świadczy? 
O tym, że jeszcze pisze się piosenki 
o czymś i że można napisać radosną pio-
seneczkę o podrywaniu kobiet na urlopie 
i nie popaść w kanon disco-polo. Wszyst-
ko można zrobić z klasą, ale obawiam się, 
że żeby taką umiejętność posiąść, trzeba 
być Andrusem, Młynarskim, Nohavicą 
albo innym Koftą. A ludzi tego typu jakoś 
coraz mniej. Również na Myśliwieckiej. 

In English 

SONGS AND STORIES

I like good songs and good stories. I like 
to understand these good songs, to know 
why they are like that. That's why I like 
to hear stories about them. In particular, 
when these stories are not limited to typical 
answers in an interview that it's the most 
personal song I've ever written, it's an anal-
ysis of our society and a study of humanity, 
I write about love, because love is the most 
important thing. I like to hear and read 
about circumstances that inspired artists to 
write a particular song.

But not everybody can tell such stories. 
For example, Artur Andrus – he knows 
how to do it well. When he says something, 
it's amusing (well, it's often hilarious, but 

that's a different kettle of fish), usually to 
the point, and in addition, quite clever. 
A perfect combination.

I've been to a concert of Artur Andrus once. 
I was sitting in the middle of the hall and I had 
a lot of fun. After the concert, I made my way 
towards the spot called ‘merch’ to buy a CD. 
The title of the album is “Myśliwiecka”. It's 
the second album of the artist, I think (to be 
honest, I haven't heard neither the first one, 
nor the third one). This album contains the 
best songs by Andrus (I wanted to write ‘the 
greatest hits’, but it just doesn't seem right). 
The first song is “Piłem w Spale, spałem w Pile”, 
and the last one is “Glanki i pacyfki”. And 
there's a lot of delight in between.

Apart from cool, cheerful and clever 
songs, “Myśliwiecka” offers something 
more – it recounts stories which let us 
know what really is behind the album. 
Now I know that Artur Andrus together 
with Piotr Bukartyk, Wojtek Stec and Gru-
pa Mo Carta decided to set up Chór Męski 
im. Franka Szwajcarskiego [Eng. Swiss 
Franc Men's Choir], which recorded a song 

“Dam ci ptaszka”, so all of them have Swiss 
francs loans. I also know that Andrus puts 
the majority of his songs into a category 

‘silly but well-played’ created by Włodzimi-
erz Korcz. I know how the horse of Prince 
Poniatowski looked at Defenders clashing 
with Adversaries in Krakowskie Przedmieś-
cie Street. I also got to know Prawdziwy 
Baron, Niedźwiedź Wąsaty and Czarna 
Helena [characters appearing in the songs]. 
I read that Piotr Baron put the disc with 

“Czarna Helena po roku” in the CD player 
in his car and could take it out only after 
two months, because it stuck – luckily, he 
didn't need to change the car. I know how 
the band Demony Sanatorium romping 
around in local health resorts was set up.

What should I do with such knowledge? 
I don't know yet. But it's nice to know that 
every song has a story behind it, and this 
makes the stories worth writing down and 
attaching them to the CD. Thanks to that 
I feel that my endless harping on every 
album which I want to show my friends 
actually makes sense.

And what else does this tell us? That still 
there are people who write songs about some-
thing, and it is possible to write a non-disco 
polo song about picking up women on 
holidays. It can be done with flair, but I'm 
afraid that to develop such an ability, one 
must be Andrus, Młynarski, Nohavica or 
another Kofta. And such people and few and 
far between. In Myśliwiecka Street as well.  



WOJCIECH ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie 
sport, ale ma w swoim dorobku dwie powieści. O życiu 
opowiadali mu też Mariusz Czerkawski i Robert 
Lewandowski, co spisał na kartach książek. Na co dzień 
dziennikarz NC+, ale też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany na punkcie sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.
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TAKTYKA
Mam w sobie niezwykłe przekonanie,  
że tytułu piłkarskiego mistrza Europy 

nie zdobyła najlepsza drużyna turnieju. 
Też tak macie? W takim razie zadam 
pytanie: która drużyna była najlepsza 

w Euro 2016?

Czy był na francuskich boiskach zespół, który zachwycił 
od początku do końca? Czy pojawił się kolektyw, który 
w każdym meczu bił rywala i nie pozostawiał złudzeń? 

I wreszcie, czy byli piłkarze wywołujący skowyt zachwytu od 
pierwszego do ostatniego spotkania? Otóż nie było.

Ale to znak czasu. Triumf taktyki nad indywidualną wirtu-
ozerią. Gwiazdy podporządkowane drużynie. Strategia ustalana 
pod najbliższego rywala. Odstępstwo od tych reguł kończyło 
się klęską. To jest futbol dla koneserów, a takich jest mniej niż 
obserwatorów wypatrujących ofensywnej, radosnej gry czy 
gradu goli. To jest futbol, w którym oczy kibica muszą wędrować 
nie tylko tam, gdzie jest piłka. Futbol, w którym ważne rzeczy 
rozgrywają się akurat tam, gdzie tej piłki nie ma.

To były mistrzostwa drużyn. Nie indywidualności, nie gwiazd, 
ale właśnie drużyn. Finał jest tego dowodem. Portugalia tracąc 
Ronaldo niemal na początku meczu stała się jeszcze bardziej 
skonsolidowanym zespołem niż do tej pory. Zejście Cristiano 
zmusiło Portugalczyków do wzięcia odpowiedzialności. Musieli 
przestać liczyć na swojego lidera.

Również gra Polski pokazuje drużynowość. Lewandowski 
i Milik w odbiorze, biegający niemal na całym boisku, walczący 
o każdą piłkę po to, by wspomóc drużynę. Ktoś nazwał naszą 
dwójkę napastników pierwszymi obrońcami reprezentacji, bo to 
oni właśnie jako pierwsi grali pressingiem pod bramką rywali.

Nikt w telewizji nie widział jak pracuje defensywa przesu-
wając się względem piłki niemal jak zawodnicy w pływaniu 
synchronicznym. Takie rzeczy widać jedynie na stadionie. A to 
też tylko wtedy, kiedy chce się to dostrzec.

To są niuanse futbolu, trzeba umieć i chcieć je zauważyć. 
Defensywa również jest piłką nożną, również jest grą, również 
jest taktyką. 

In English 

EURO TACTICS
I have a deep belief that the title of the football champion of 
Europe has not been given to the best team in the tournament. 
Do you also think so? Therefore I will ask the question: which 
team was the best one in Euro 2016?

Was there a team on the French fields that amazed us from the 
start to the finish? Was there a collective, which defeated his 
rival in every match and caused no questions? And finally, where 
there players who caused us to squeal in amazement from the 
first meeting to the last? Unfortunately not.

But this is a sign of time. Triumph of tactics over virtuosity. 
Stars subordinated to the team. A strategy decided on for the 
closest rival. Stepping away from these rules caused failure. This 
is football for the connoisseurs and there are less of them than 
observers looking for an offensive, joyful game or a rain of goals. 
This is football in which the fans’ eyes have to follow more than 
just a ball. Football, where the important things are happening 
where there is no ball.

It was a championship of teams. Not individualities, not stars, but 
teams. The finale is a proof of that. Loosing Ronaldo basically at the 
beginning of the match Portugal became an even more consolidated 
team than it was before. By stepping off Cristiano forced the Portu-
guese to take responsibility. They had to stop counting on their leader.

The way the Poles played also shows cooperation. Lewandowski 
and Milik in reception, running around the whole field, fighting 
for every ball to support the team. Somebody called our pair of at-
tackers the first defenders of the representation, because they were 
the ones, who were first playing passes under the opponents’ goal.

No one has seen on television how the defence is working, mov-
ing according to the ball, as if they were synchronized swimmers. 
These things are visible only from the stadium. And that is also 
only if you want to see them.

These are nuances of football, which you have to want and 
know how to see. Defence is also football, it is also playing the 
game, and it is also tactics.   Zd
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(MINI)PRZEWODNIK  
PO RYBACH  
BAŁTYCKICH
I NIE TYLKO

Wiele jest teorii na temat tego, które ryby są z Bałtyku. 
Co do śledzia nie powinniśmy mieć żadnych wątpli-
wości. Najpyszniejsze okazy tej swojskiej ryby to nato-

miast matiasy, czyli młodziutkie śledzie, które występują w Morzu 
Północnym. Są tłustsze, przez co mają delikatniejszy smak. Sezon 
na ich połów przypada na okres między majem a czerwcem. A już 
tradycyjne, bałtyckie śledzie poławiane są cały rok. I jedne, i dru-
gie na Kaszubach podawane są w oleju z cebulką lub w śmietanie 
z ziemniakami w mundurkach. Takie znajdziemy w restauracji 
regionalnej Velevetka w gdańskim Głównym Mieście. Natomiast 
szef kuchni sopockiej restauracji Bulaj poleca matiasy w lekkim 
towarzystwie marchewki i szparagów.

Jeśli szukamy świeżo złowionej ryby, zwracajmy uwagę na 
turboty. Te smakowite ryby poławiane są z naszych wód od 
końca czerwca do sierpnia. W Zafishowanych, nowym punkcie 
na rybnej mapie Trójmiasta, zjemy smażony filet z turbota na 

sosie lubczykowym ze szparagami i ziemniakami maślanymi. 
W Metamorfozie zjemy go za to z groszkiem i rokietą siewną.

W tym samym czasie co turbot, czyli przez całe lato, poławia-
ne są też flądry, których spokojnie można wyszukiwać w menu 
restauracji naszych wakacyjnych miejscowości.

Kolejną rybą, która występuje w Bałtyku, jest sandacz. Ten 
zacny gatunek okoniowatych wpływa do morza z wód słodko-
wodnych i żyje w przybrzeżnych wodach, a więc także w Zatoce 
Gdańskiej. W Bulaju skosztujecie go w nowoczesnej wersji z ka-
szotto i sosem holenderskim, a w gdańskiej Velevetce w tradycyj-
nym, kaszubskim przybraniu.

Dorsz to jedna z najwyżej cenionych ryb, która także występuje na 
terenie polskich łowisk. – Są dwa stada dorsza: wschodnie i zachod-
nie. Dla polskiego rybołówstwa najważniejsze jest stado wschodnie, 
z którego my eksploatujemy dorsza, to jest od początku lipca do 
końca sierpnia – mówi dr Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytu-

Przyjeżdżających nad polskie morze kuszą szyldy smażalni 
i restauracji. Nie wszystkie ryby są „prosto z morza”, nie 
wszystkie z samego Bałtyku. To nie znaczy, że te inne są 
gorsze. Ale zanim zrezygnujemy z ryby i zamówimy pizzę, 
warto trochę rozeznać się w temacie, by spróbować tych 
najlepszych gatunków i wejść do sprawdzonych miejsc.

tekst: Sylwia Gutowska  Konsultacja merytoryczna:  
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
zdjęcia: pomorskie.prestige.eu

WARTO ZAJRZEĆ DO:
1. Velevetka, Gdańsk, www.velevetka.pl
2. Zafishowani, Gdańsk, www.zafishowani.pl
3. Kubicki, Gdańsk, www.restauracjakubicki.pl
4. Metamorfoza, Gdańsk, www.restauracjametamorfoza.pl
5. Bulaj, Sopot, www.bulaj.pl
6. Polskie Smaki, Hotel Sheraton Sopot
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary
7. Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia, www.krewiwoda.pl
8. Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala
9. Czarny Kos, Borkowo koło Żukowa, www.czarnykos.pl
10. Pałac Poraj, Poraj koło Łeby, www.palacporaj.pl
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tu Rybackiego – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Gdyni. – Ale w Polsce często 
występuje też dorsz atlantycki – dodaje.

Wśród ryb bałtyckich znajdują się też 
często niedoceniane szproty i trocie. Te 
ostatnie można znaleźć w formie wykwint-
nej zakąski, podwędzanej z dymem czereśni 
i jabłoni i pasty rillettes w towarzystwie 
szafranowego aglio olio, kopru włoskie-
go w pomarańczach, tapenady z oliwek 
i solirodu – wszystko to w restauracji Wave 
w sopockim Sheratonie. Można? Można.

zierzu Kaszubskim. Wśród nich znakomita 
płotka. Niektóre z nich pozyskiwane są ze 
specjalnych hodowli, dlatego nie musimy 
obawiać się o to, czy przypadkiem nie są 
nadmiernie eksploatowane. 

In English 

A SMALL GUIDE TO THE 
FISHES OF THE BALTIC SEA 
AND MORE
Tourists spending their holidays at the sea-
side in Poland are beckoned by signboards 
of fried fish stands and restaurants. Not 
all fishes come 'right from the sea', not all 
from the Baltic Sea. It does not mean they 
are of worse quality or taste. But before 
you decide against fish and order a pizza, 
spare a while to learn more about the 
topic to have a chance to taste the best fish 
species and visit recommended places.

There are a number of speculations about 
what species of fishes live in the Baltic Sea. 
There is no question that one of them is 
herring. The most delicious specimens of 
this familiar fish are matjes herring, that is 
young herring that occur in the North Sea. 
As they are more oily, their taste is milder. 
They are caught between May and June. 
Whereas Baltic herring, traditionally, are 
fished throughout the year. In Kashubia, 
they are both served in oil with onions or 
in cream with jacket potatoes. Such dishes 
are offered by a regional restaurant Velev-
etka in the Old Town in Gdańsk. Moreover, 
the chef of Bulaj, a restaurant in Sopot, 
recommends matjes herring served with 
carrots and asparagus.

As regards freshly caught fish, try tur-
bot. These delicious fish are caught from 
the end of June to August. In Zafishowani, 
another must-visit fish restaurant in the 
Tricity, we can have a fried turbot fillet 
with lovage sauce, asparagus and butter 
potatoes. In Metamorfoza it is served 
with peas and salad rocket.

In the turbot fishing season, that is 
throughout the summer, also flounder are 
fished – they can be found in restaurant 
menus in seaside towns and cities.

Another fish that occurs in the Baltic 
Sea is sander. This member of the 
Percidae family comes to the sea from 
freshwaters and inhabits coastal waters, 
such as e.g. Gdańsk Bay. Bulaj serves it in 
a modern version with 'kaszotto' [a dish 
similar to risotto, but made with buck-
wheat instead of rice], whereas Velevetka 
will delight you with its version of sander 
with Kashubian garnish.

RECOMMENDED RESTAURANTS:
1. Velevetka, Gdańsk, www.velevetka.pl
2. Zafishowani, Gdańsk, www.zafishowani.pl
3. Kubicki, Gdańsk, www.restauracjakubicki.pl
4. Metamorfoza, Gdańsk, www.
restauracjametamorfoza.pl
5. Bulaj, Sopot, www.bulaj.pl
6. Polskie Smaki, Sheraton Sopot Hotel
www.sheraton.pl/sopot/restauracje-bary
7. Restauracja Pieterwas Krew i Woda, Gdynia
www.krewiwoda.pl
8. Biała, Hotel Bryza Resort&Spa, Jurata
www.bryza.pl/poezja-smakow/restauracja-biala
9. Czarny Kos, Borkowo near Żukowo,  
www.czarnykos.pl
10. Pałac Poraj, Poraj near Łeba,  
www.palacporaj.pl

Są jeszcze inne ryby, które zdarza się 
spotkać w Bałtyku. To na przykład makrela. 

– 90% makreli pochodzi z Morza Północ-
nego czy Atlantyku. – mówi dr Zbigniew 
Karnicki. Podobnie łosoś, rzadko, ale po-
jawia się w wersji bałtyckiej. Ryba z innego 
morza nie musi być gorsza. Przykładowo 
w gdyńskiej restauracji Krew i Woda można 
dostać głównie okazy z Morza Północnego 

– wybrzeży Holandii czy Szkocji. To stupro-
centowo świeże i niezanieczyszczone ryby 
i owoce morza. O to, skąd dokładnie pocho-
dzi dana ryba, najlepiej spytać kelnera.

Na koniec pamiętajmy, że Pomorze to nie 
tylko ryby morskie. To też bogata paleta ryb 
słodkowodnych, występujących na Poje-

Cod are one of the most valued fishes, 
which also occur in Polish fisheries. There 
are two stocks of cod – eastern and west-
ern. "The most important for the Polish 
fishery is the eastern stock, from which we 
catch cod from the beginning of July to the 
end of August," Zbigniew Karnicki says, 
PhD, National Marine Fisheries Research 
Institute in Gdynia. "But in Poland, Atlan-
tic cod occur quite often as well," he adds.

Among the fishes of the Baltic Sea, 
there are also sprats and sea trout, often 
underestimated. The latter can be found 
in the menu of the restaurant Wave in 
Sheraton Sopot Hotel. Trout is served 
there as a refined appetizer, smoked 
with sweet cherries and apples, as well as 
rillettes with saffron aglio olio, fennels 
in oranges, and olive and salicornia tape-
nade. Possible? Possible.

There are also other fishes that occur 
in the Baltic Sea. For example, mackerel. 

"90% of mackerel come from the North Sea 
or the Atlantic," Zbigniew Karnicki says. 
Similarly to salmon which sometimes 
occur in the Baltic Sea. Fishes from other 
seas should not be regarded as worse. For 
instance, in Krew i Woda, a restaurant in 
Gdynia, one can have mainly fishes from 
the North Sea – the coasts of the Neth-
erlands or Scotland. These are absolutely 
fresh and uncontaminated fishes and 
seafood. If you want to know where a par-
ticular fish comes from, ask your waiter.

And remember that Pomerania is not 
all about sea fishes. There is also a wide 
range of freshwater fishes, including 
roach, which occur in the Kashubian 
Lake District. Some of them come from 
fish cultures, so we do not need to worry 
about their over-exploitation.  



DXB. MIŁOŚĆ  
Z INTERNETU

Na lotnisku w Dubaju w oczeki-
waniu na samolot wyszuka-
łem wygodną leżankę, jakich 

tu wiele. Zatopiłem się w lekturze książki 
o trudnym dzieciństwie pewnego andalu-
zyjskiego arystokraty, który w dorosłym 
życiu traumy z młodości wyładowywał na 
swoich kilku żonach. W pewnej chwili po-
czułem, że robi się koło mnie gęsto, ciasno. 
Oderwałem wzrok od książki. Zobaczyłem 
nad sobą dwie uśmiechnięte twarze: kobiety 
i mężczyzny. Patrzyli na mnie z zachwytem 
godnym wspaniałego znaleziska. – Czy pan 
to pan? – zapytała kobieta. Nie wiedzia-
łem, co odpowiedzieć, wybąkałem tylko 
siląc się na uśmiech – No tak… Ja to ja… 
Spojrzałem na swoje dłonie, jakbym dzięki 
nim miał się upewnić, że to jednak ja. – No 
mówiłam ci Jacek – powiedziała kobieta do 
mężczyzny, trącając go łokciem w pokaźny 
brzuch – że to ten pan z telewizji. Psycholog, 
tak? – to już powiedziała do mnie. – Socjo-
log – sprostowałem, bez większej wiary w to, 
że to zapamiętają. Jeden pies.

– Tu jest wolne, prawda? – zapytała kobieta 
i wygodnie rozsiadła się na leżance obok. 
Mężczyzna przycupnął u jej stóp. – Dokąd 
państwo lecą? – zagadnąłem. – Do Bangkoku, 
a potem na Phuket – odpowiedział basowym 
głosem mężczyzna. „Jednak mówi” – pomy-
ślałem. – Jedziemy na ślub – wtrąciła kobieta. 

– Własny? – zapytałem kokieteryjnie. Kobieta 
uśmiechnęła się figlarnie i machnęła ręką – 
Nie! Nasz mieliśmy już dawno temu. Wiem, 
że po mnie nie widać, ale mamy już dorosłego 
syna. – Taaak? – udałem zaskoczenie. – Tak, 
a lecimy na ślub naszego kuzyna, to znaczy, 
kuzyna męża – tu wskazała na mężczyznę – 

który żeni się z Tajką. I wie pan co?! Oni się 
jeszcze nawet nie widzieli! Musiałem mieć 
bardzo zaskoczoną minę, co wyraźnie ucie-
szyło kobietę i ośmieliło ją do mówienia dalej. 

– Poznali się przez Internet. On szukał kobiety, 
która będzie taka potulna, a podobno Tajki 
takie są. No i tak szukał, że znalazł. Rozma-
wiali ze sobą przez Internet kilka razy, no a za 
tydzień biorą ślub. Dla mnie to trochę dziwne, 
bo ja Jacka poznała na dyskotece i tak jakoś od 
razu poczułam, że to ten. – Aneta, proszę cię – 
odezwał się małżonek. – No co? – spojrzała na 
niego z ukosa i wzruszyła ramionami. – Taka 
prawda – Ale kochają się? – zapytałem jak 
ostatni naiwniak. – Ona mówi, że go kocha – 
powiedział mężczyzna – Ale ja w to nie wierzę. 
Dziewczyna jest rozwódką i chce się ustawić. 
Bo on jest ustawiony. – No to może on ją 
kocha? – dopytywałem. – On? – prychnęła 
kobieta. – Proszę pana, faceci nie potrafią 
w ogóle kochać! – powiedziała nieznoszą-
cym sprzeciwu tonem. Wymieniłem się z jej 
mężem znaczącymi spojrzeniami. Odłożyłem 
ostatecznie książkę na bok, bo poczułem, że 
czeka mnie długa i trudna rozmowa. 

In English 

DXB. LOVE FROM  
THE INTERNET
As I waited for my flight at the airport in 
Dubai, I picked a comfortable recliner, one of 
many available. I immersed myself in a book 
about a difficult childhood of a certain 
nobleman from Andalusia, who in his adult 
life developed a nasty habit of venting his 
traumas on his several wives. At some point, 
however, I felt that the atmosphere around 

me was getting strangely cramped. I unglued 
myself from the book to see two smiling peo-
ple hovering over me: a woman and a man. 
They stared at me with an awe befitting an 
extremely rare and extraordinary find. 

“Are you really you?” asked the wom-
an. I didn’t really know how to answer, so, 
stretching my lips in a poor excuse of a smile, 
I mumbled, “Well, I am me…” I looked at 
my hands, as if they could confirm that I was 
indeed me. “See, I told you so, Jacek,” said the 
woman to the man, shoving her elbow into 
his paunch. “It’s this gentleman from the TV. 
The psychologist, right?” she asked me. “The 
sociologist,” I corrected weakly, without even 
deluding myself into thinking that they would 
actually remember it. Same thing. “This 
seat’s not taken, is it?” the woman asked and 
flopped onto the recliner next to mine. The 
man crouched down at her feet. “Where are 
you headed?” I attempted a little small talk. 

“To Bangkok, and then to Phuket,” the man 
responded in a low resounding voice. Oh, so 
he can speak all right, I thought to myself. 

“We’re attending a wedding,” the woman 
added. “Your own one?” I asked coquettishly. 
The woman smiled playfully and waved her 
hand. “No, no! We had our own one a long 
time ago. I know you would never tell from 
my looks, but we have an adult son.” “Reeeal-
ly?” I feigned surprise. “Yes, and the wedding 
is our cousin’s, I mean, my husband’s cousin’s,” 
she pointed at the man. “He’s getting married 
to a Thai girl. And you know what? They 
haven’t even met yet!” I must have had a very 
puzzled look on my face, because the woman, 
looking visibly pleased, continued with much 
eagerness. “They met on the Internet. He 
looked for a woman who would be docile, and 
Thai women are said to be so. And he must 
have looked well, all right. They have talked 
to each other merely several times on the 
Internet, and in a week’s time they’re getting 
married. It’s a little weird, if you asked me, 
because I met Jacek at a party, and somehow 
I could tell right away that he was the one.” 

“Aneta, please,” said her spouse. “What?” she 
threw him a sidelong glance and shrugged her 
shoulders. “It’s true.” “But do they love each 
other?” I asked like a blithering idiot. “She 
says she loves him,” responded the man. “But 
I don’t believe it. The girl is a divorcee and she 
only wants to set herself up. Because he’s set 
up.” “So maybe at least he loves her?” I pushed. 

“He?” scoffed the woman. “Men are unable to 
love!” she said with an indisputable authority 
in her voice. I exchanged meaningful looks 
with her husband. With a sigh, I put my book 
aside, since I felt that I was in for a long and 
difficult talk.  
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TOMASZ SOBIERAJSKI 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej 
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik 
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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WŁADZA W RĘKACH
KOBIET

WKRÓTCE NOWY „PITBULL”
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Patryk Vega idzie za ciosem. Po filmie był serial, 
później książki w dużych nakładach. 

Imperium „Pitbulla” rośnie w siłę. 
Tym razem dzięki kobietom.

tekst: Aleksandra Budka   zdjęcia: Monika Szałek

Nadchodzi nowe. A raczej nadcho-
dzą „Niebezpieczne kobiety”, bo 
taki tytuł ma druga część filmowej 

trylogii w reżyserii Patryka Vegi. Swoje re-
guły wprowadzą kobiety i to one zawładną 
nowym „Pitbullem”. 18 maja w Warszawie 
rozpoczęto zdjęcia do filmu, a platforma 
Anywhere.pl przyglądała się pierwszym 
ujęciom. Akcja, jak przystało na „Pitbulla”, 
rozgrywa się w miejskiej przestrzeni, w śro-
dowisku policyjnych starć i gangsterskich 
układów. A że tym razem rządzą dziew-
czyny – to widzowie na ekranach zobaczą 
czołówkę polskich gwiazd: Maję Ostaszew-
ską, Joannę Kulig, Alicję Bachledę-Curuś, 
Magdalenę Cielecką czy Annę Dereszowską. 
Wcielą się w policjantki i dziewczyny z tej 
drugiej, niekoniecznie dobrej strony bary-
kady. Wśród męskiej części obsady znaleźli 
się Piotr Stramowski, który po przerwie 
na znakomitą rolę w dramacie Konrada 
Aksinowicza „W spirali” ponownie wciela 
się w postać komisarza Majamiego, a także 
Andrzej Grabowski, Artur Żmijewski, Seba-
stian Fabijański oraz Tomasz Oświeciński.

Dzień zdjęciowy na warszawskim 
Wilanowie. Powietrze ciężkie, ciśnienie 
niskie, upał doskwierał. Przypatrywali-
śmy się ekipie, a na widok umundurowa-

nych aktorek krople potu same spływały 
po plecach. I chociaż pewnie męska część 
redakcji miała swoje indywidualne po-
wody takich mimowolnych odruchów, mi 
gorąco robiło się na myśl o wymagających 
i niezbyt dopasowanych do panującej po-
gody kostiumach. Choć, należy przyznać, 
Joanna Kulig w policyjnym uniformie 
wyglądała zjawiskowo. Mówi się, że praca 
aktora polega na czekaniu, jednak w tym 
wypadku każdą wolną chwilę aktorów 
wypełniali dziennikarze zainteresowani 
nową produkcją. Vega odcina kupony 
od swoich poprzednich dzieł i kieruje 
na siebie szczególną uwagę. Nazywa 
swój nowy obraz rewolucją i tłumaczy: 

– Po raz pierwszy w historii gatunku to 
kobiety będą determinowały wydarzenia 
w filmie i to z punktu widzenia ich emocji 
zostanie prowadzona historia. W filmie 
mamy losy kilku policjantek i dziewczyn 
z drugiej strony barykady. Podobnie jak 
w „Nowych porządkach” wszystkie sceny 
i dialogi są przeniesione jeden do jednego 
z prawdziwego życia, w którym występują 
pierwowzory filmowych bohaterek.

Jeśli mają być niebezpieczne kobiety, 
to pojawienie się na planie Agnieszki 
Rylik nie było niczym zaskakującym. 



Mistrzyni świata w boksie tym razem 
pokaże swoje umiejętności na wielkim 
ekranie. I choć Rylik pasowałaby do roli 
dziewczyny gangstera – ba, nawet femme 
fatale kierującej gangsterską szajką – do 
ujęć stawała w pełnym policyjnym 
umundurowaniu. Z eterycznym wize-
runkiem zrywa zaś Alicja Bachleda-Cu-
ruś i to ona wciela się w postać Drabiny, 
która właśnie wychodzi z więzienia.

Nawet jeśli nie feministyczne zapędy, 
apetyt na nowego „Pitbulla” pobudza obsa-
da i powidoki części pierwszej. Patryk Vega 
ma przed sobą trudny egzamin – spełnić 
oczekiwania. „Pitbull. Niebezpieczne kobie-
ty” w kinach od 11 listopada 2016 roku. 
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VEGA ODCINA KUPONY OD SWOICH POPRZEDNICH 
DZIEŁ I KIERUJE NA SIEBIE SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. 
NAZYWA SWÓJ NOWY OBRAZ REWOLUCJĄ 
I TŁUMACZY: – PO RAZ PIERWSZY W HISTORII 
GATUNKU TO KOBIETY BĘDĄ DETERMINOWAŁY 
WYDARZENIA W FILMIE I TO Z PUNKTU WIDZENIA 
ICH EMOCJI ZOSTANIE PROWADZONA HISTORIA. 



In English 

POWER IN THE HANDS  
OF WOMEN. SOON –  
THE NEW PITBULL.
Patryk Vega is keeping up with the 
momentum. First, there was a television 
series, later, two film hits and books 
published in huge amounts. The Pitbull 
imperium is growing in power. This time 

– thanks to women.

New is coming. Or “Dangerous Women” 
are coming, since this is the title of the 
second part of the film trilogy of Patryk 
Vega. Women are bringing in their own 

rules and they will rule the new Pitbull. 
On May 18th, in Warsaw, shooting of the 
new movie has begun and the platform 
Anywhere.pl was there to see the first 
shots. The action, as it should in Pitbull, 
is taking place in a city sphere, in an 
environment full of police conflicts and 
gang systems. And since this time girls are 
at power it means that the viewers will see 
the best Polish stars on their screens: Maja 
Ostaszewska, Joanna Kulig, Alicja Bachle-
da-Curuś, Magdalena Cielecka and Anna 
Dereszewska. They will play the roles of 
policewomen and girls from the other, 
not necessarily good side of the barricade. 
Amongst the male actors we will see Piotr 

Stramowski, who, after taking a break to 
play a great role in Konrad Aksinowicz’s 
drama “W spirali” will again take the 
part of officer Majami; as well as Andrzej 
Grabowski, Artur Żmijewski, Sebastian 
Fabijański and Tomasz Oświeciński.

Filming on Warsaw’s Wilanowo. 
Heavy air, low air pressure, very hot. 
We were observing the cast and just 
looking at the uniformed actresses made 
sweat run down our backs. And even 
though the male part of the editorial 
office probably had their own reasons 
for such bodily reactions, I was sweating 
simply from thinking about the chal-
lenging and not very well suited for the 
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weather costumes. Although, I have to 
say, Joanna Kulig looked stunning in 
a police officer uniform. They say that 
an actor’s job is waiting, but in this 
case their every free minute was taken 
up by reporters, who were interested in 
the new production. Vege is cutting off 
the coupons from his previous works 
and draws special attention. He calls 
his new picture “a revolution” and ex-
plains: - For the first time in the history 
of this genre it will be women who will 
determine the events in this film and it 
is from their emotions’ perspective that 
the story will be told. In the film we 
have the stories of few policewomen and 
girls from the other side of the barricade. 
Similarly as in “Nowe porządki” all 
scenes and dialogues are carried over 
one to one from real life, which holds all 
archetypes of the film heroines. 

If they are to be dangerous women, 
then an appearance of Agnieszka Rylik 
on set is not surprising. This time the 
boxing world champion will show off her 
skills on the big screen. And even though 
Rylik would suit a role of a gangster’s girl 

– even more, a femme fatale who would be 
leading a gang – she appeared on set in 
a full police officer’s uniform. It is Alicja 
Bachleda-Curuś who breaks with her 
ethereal image and plays Drabina, who 
was just let out of prison.

If not through feminist vibes then the taste 
for the new Pitbull is acquired through the cast 
and memories of the first part. Patryk Vega 
will have to sit a difficult examination – meet 
expectations. “Pitbull. Niebezpieczne kobiety” 
in cinemas on November 11th 2016.  
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SPORT  
TO PIENIĄDZE

Coraz rzadziej o sporcie wyczynowym można powie-
dzieć, że jest to forma zdrowego rozwoju ciała i ducha 
człowieka. Szczęśliwie sport rekreacyjny zdobywa 

coraz więcej zwolenników i dzieje się to nie tylko w okresie 
przedwakacyjnym, kiedy stawiamy sobie równie czcze obiet-
nice, jak 1 stycznia. Rozwija się moda na zdrową, wyspor-

towaną sylwetkę, zdrowe jedzenie i, w zasadzie, codzienny 
zdrowy tryb życia. Świetnie dowodzi tego spadek liczby 
klientów restauracji typu fast food i wzrost zainteresowania 
karnetami do klubów fitness, których coraz bardziej finezyj-
na oferta w postaci zumby, pole dance czy crossfitu zaspokoi 
potrzeby najbardziej kreatywnych klientów. 

Sport święci swoje triumfy na całym świecie już nie tylko w czasie piłkarskich 
Mistrzostw Europy czy Igrzysk Olimpijskich. Doskonała sylwetka, świetne 

samopoczucie i hart ducha to korzyści czekające na tych, którzy kanapy przed 
telewizorem zamienili na buty treningowe i karty członkostwa w klubach fitness. 

Nowy trend to również świetna okazja dla inwestorów, którzy perfekcyjnie potrafią 
wyczuć odpowiedni obszar inwestycji.

tekst: Krzysztof Król  zdjęcia: Izabela Guga-Marek
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Trend zdrowego trybu życia i kultu 
wysportowanej sylwetki utrzymuje się 
w Polsce od lat. Nic nie wskazuje na to, 
aby rok 2016 i kolejne lata miały odwrócić 
trend, jaki opisują największe globalne 
firmy consultingowe. Raport opublikowany 
przez firmę Deloitte w kwietniu ubiegłego 
roku potwierdził, że polski segment fitness 
rozwija się najszybciej w Europie i przy-
rasta w tempie 7,5% w skali roku. Oznacza 
to, że rocznie swoją przygodę ze sportem 
w naszym kraju rozpoczyna kilkaset tysięcy 
osób, a suma rocznych przychodów klubów 
fitness zbliża się do 4 mld zł. Zajęcia fitness 
stają się nieodzowną częścią stylu życia, 
a utrzymujący się trend zauważa coraz wię-
cej podmiotów, które rozwijają swoją ofertę, 
aby wpasować się w potrzebę tak szerokiej 
rzeszy klientów. Rozwój sportowych zainte-
resowań Polaków od lat analizowała spółka 

Gwiazda Morza sp. z o.o. sp. k., która trzy 
lata temu oddała we Władysławowie apart 
hotel, a świetne rozeznanie lokalnego rynku 
dało bodziec do uruchomienia budowy 
hotelu Gwiazda Morza Resort Spa&Sport. 
Będzie to 4**** obiekt, położony w pasie 
nadmorskim, zaledwie 120 metrów od 
otwartego morza. Tematem przewodnim 
będzie rekreacja i odnowa biologiczna, 
a wszystko na najwyższym poziomie kom-
fortu i stylu. Na polskim wybrzeżu powstaje 
obiekt, który już teraz można określić jako 
strzał w dziesiątkę. Informacja jest o tyle 
na czasie, że każdy, kto szuka dobrej okazji 
do zainwestowania pieniędzy może kupić 
w hotelu pokój lub apartament i przez lata 
stabilnie czerpać zyski z jego wynajmu. 
Doświadczenie operatora generującego 
obecnie wysokie obłożenie w apart hotelu, 
który jest częścią Resortu Gwiazda Morza, 
również nie jest bez znaczenia dla wszyst-
kich, których zainteresuje oferta inwestora: 
pobliski Ośrodek Przygotowań Olimpij-
skich Cetniewo, doskonała lokalizacja, 
szereg atrakcji, które czekają na miłośni-
ków jazdy rowerem, nordic walkingu czy 
biegania uzupełnimy ofertą hotelu, której 
dotychczas we Władysławowie brakowa-
ło. Na naszych klientów czekać będą trzy 
baseny, oryginalne  saunarium, klub fitness, 
a także centrum odnowy biologicznej 
i gabinety urody. Dużą atrakcją z pewnością 

będzie przeszklona ścianka wspinaczkowa, 
która ciągnąć się będzie przez wszyst-
kie kondygnacje hotelu, a której punkt 
szczytowy będzie na tarasie widokowym, 
udostępniającym klientom zapierającą dech 
panoramę półwyspu helskiego i polskiego 
wybrzeża – podaje Agnieszka Łuczak, dy-
rektor sprzedaży i marketingu spółki.

Oferta sprzedaży pokoi opiera się na 
modelu hotelu condo. Kupując pokój 
w obiekcie, klient równocześnie podpisuje 
z operatorem umowę dzierżawy, w ra-
mach której operator gwarantuje rocznie 
siedmioprocentowy zysk w formie czynszu. 
Umowa podpisywana jest z klientami 
na 15-letni okres, a więc i dochód na tym 
poziomie nabywcy będą mogli czerpać 
przez cały okres obowiązywania umowy 
z możliwością jej przedłużenia o kolejne 
lata. Model ten określa wyłącznie relacje 
na linii właściciel pokoju-operator, co 
oznacza, że klient hotelu w żadnym mo-
mencie nie będzie odczuwał jego struktury 
właścicielskiej. Dla niego liczyć się będzie 
tylko rekreacja pod okiem doświadczo-
nych trenerów i relaks na najwyższym 
poziomie w otoczeniu sosnowego lasu, 
na który, oprócz morza, rozpościerać się 
będzie widok z hotelu. 

TEMATEM PRZEWODNIM BĘDZIE REKREACJA 
I ODNOWA BIOLOGICZNA, A WSZYSTKO NA 
NAJWYŻSZYM POZIOMIE KOMFORTU I STYLU.



In English 

SPORT IS MONEY
Sport celebrates its triumphs all over 
the world not only during the UEFA 
European Championship or the Olympic 
Games. A perfect body, a good mood and 
great spirit – all that is in store for those 
who exchanged sofas in front of the TV 
for trainers and gym membership cards. 
A new trend opens up new opportunities 
for investors who can perfectly find a lu-
crative area for investment.

Less and less often it can be said that 
professional sport is a form of develop-
ment of healthy body and mind. Luckily, 
recreational sport is gets more and more 
followers – not only in pre-holiday period, 
when we make hollow promises like on 1st 
January. A healthy and fit body, healthy 
food and a healthy lifestyle in general are 
in fashion. It is illustrated by the decrease 
in the number of customers of fast food 
restaurants and the increase in the number 
of gym members. In order to satisfy the 
needs of the most demanding customers, 
gyms and fitness clubs are making their 
offer more and more attractive by adding 
zumba, pole dance and cross fit classes. 

A healthy lifestyle and a fit body has been 
in fashion in Poland for many years. There's 
nothing to suggest that it will change in 
2016 and in the successive years. The trend 

has been described by the largest inter-
national consulting companies. A report 
published by Deloitte last April confirmed 
that the fitness industry in Poland has 
been developing faster than in any other 
European country and grows by 7.5% each 
year. It means that in Poland hundreds of 
thousands of people begin their adventure 
with sport every year, and the total revenue 
of fitness clubs amounts to approximately 
PLN 4 billion. Fitness classes become an 
indispensable part of life, and their growing 
popularity makes companies develop their 
offer in order to meet the needs of such 
a number of customers. Gwiazda Morza 
sp. z o.o. sp. k. has been analysing growing 
interests of the Polish in sports for years. 
Three years ago the company established 
Apart Hotel in Władysławowo and now, on 
the basis of its in-depth understanding of 
the local market, invested in establishing 
the Gwiazda Morza Resort Spa&Sport hotel. 
It is going to be a four-star hotel, situated 
at the coast, only 120 m from the open sea, 
dedicated to recreation and SPA, ensuring 
the highest quality and comfort. The in-
vestment hit the bull's-eye. Everyone who is 
looking for an excellent investment oppor-
tunity can buy a room or a suite and make 
a stable profit from the rental for years. The 
experience of the operator, who already 
reports high occupancy of the Apart Hotel, 
which is a part of Gwiazda Morza Resort, 
is of significance for all interested in the 

offer of the investor. “Cetniewo Olympic 
Training Centre, a perfect location and 
a great variety of attractions for the lovers of 
cycling, nordic walking and running, sup-
plemented with the hotel's offer, will make 
Władysławowo a perfect destination. For 
our clients, there will be three swimming 
pools, an original saunarium, a fitness club, 
a SPA centre and beauty salons. Undoubt-
edly, another big attraction will be a glass 
climbing wall, going through all stores of 
the hotel, with the top on the observation 
deck with a breathtaking view of the pan-
orama of the Hel Peninsula and the Polish 
coast,” Sales and Marketing Director of the 
company, Agnieszka Łuczak says.

The hotel operates on the basis of the con-
do hotel model. A client who buys a room in 
the hotel concludes a lease agreement with 
the operator, under which the client is enti-
tled to annual 7% profit in the form of rent. 
The agreement is signed for the period of 15 
years. Thus, the buyer is entitled to the prof-
it during the term of agreement and may 
renew the agreement for successive years. 
This model establishes the ‘owner of the 
room-operator’ relation, which means that 
clients of the hotel will not experience its 
operating structure. Thanks to such a solu-
tion, clients will be able to enjoy recreation 
with the assistance of professional coaches 
as well as relaxation in the surroundings 
of pine woods, the view of which may be 
admired from the hotel.  
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KATARZYNA ZDANOWICZ
Od 2012 roku pracuje w TVN24.  
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę i rozmowy. Nie kończy 
na jednym pytaniu, ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. 
Jest też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się plotami.

MISTRZ   
ODSZEDŁ

To był wyjątkowo trudny tydzień. Nie wiem, dlaczego, 
ale na dobicie się postanowiłam sięgnąć po Orianę 
Fallaci, włoską pisarkę, znienawidzoną dziennikarkę 

często nazywaną rasistką, która wiele lat temu przewidziała 
to, z czym obecnie musi się zmierzyć Europa. Podejrzewam, że 
przewraca się teraz w grobie i śmieje się w twarz tym wszystkim 
niedowiarkom, którzy bagatelizowali problemy imigracji, inno-
ści religijnej, szeroko otwartych granic czy Kościoła.

Czytam zapiski Fallaci i łapię się na tym, że co rusz podkre-
ślam jej często impertynenckie i prowokacyjne pytania. Zada-
wała je najważniejszym osobistościom tego świata. Minęło tyle 
lat, a one nadal są aktualne, nawet te niezadane, a znalezione 
po śmierci w jej notesie. Mało kto wie, ale Oriana nie zadała ich 
nie dlatego, że nie zdążyła, czy czekała na odpowiedni moment. 
Powód był zupełnie inny, banalny. Jej dwaj potencjalni rozmów-
cy odmówili udzielenia wywiadu. Jednym z nich był Jan Paweł 
II. Żałuję, pewnie tak jak wcześniej i ona, że nie usłyszeliśmy, co 
ma do powiedzenia Polak, „Nasz Papież”, na pytania dotyczą-
ce niebezpieczeństw związanych z Kościołem. Jedyne, co dziś 
zostaje, to zadanie ich na nowo. Pytania znajdowały się w teczce 
zatytułowanej „Wojtyła” i brzmiały tak:

„Jest coś, czego nie rozumiem: Wasza Świątobliwość wymaga 
od księży w Ameryce Południowej niemieszania się do polityki, 
dlaczego od polskich księży się tego nie wymaga?” „Co Wasza 
Świątobliwość myśli o inkwizycji?” „Dlaczego kościół ma taką 
obsesję na punkcie seksu?” „Wasza Świątobliwość nie ma aniel-
skiego wyglądu charakterystycznego dla papieży; stopy Waszej 
Świątobliwości są bardzo męskie, podobnie jak głos. Co Waszą 
Świątobliwość skłoniło do rezygnacji z tradycyjnej roli mężczy-
zny?” „Czy można zapytać papieża, czy był kiedyś zakochany? Ja 
zapytałabym o to nawet Chrystusa…”

Brakuje takich dziennikarek. Waliła pytaniami prosto z mostu, 
nie oglądając się nic - poprawność polityczną, konwenanse. Tra-
fiała w sedno, nie zważając na to, kogo ma przed sobą, czy wypada, 
czy nie. Pytała o wszystko: islam, Kościół, narodowość, prawa. 
Szkoda, że Mistrz odszedł, a cyrk i bałagan nadal został ten sam. 

In English 

THE MASTER IS GONE
It has been a really hard week. I do not 
know why, but to twist the knife I decided 
to read some Oriana Fallaci, an Italian 
writer, a hated journalist often called a 
racist, who predicted the situation Europe 
is faced with a few years ago. I suppose that 
she is turning in her grave and laughing in 
the faces of those who belittled the prob-
lem of immigration, religious otherness, 
open borders or the Church.

Reading her texts, I catch myself 
underlining her impertinent and provoc-
ative questions. She put them to the most 
important people in the world. Many years 
have passed, and the questions are still rele-
vant, even those which had not been asked 
and were found in her notebook after her 
death. Few people know that Oriana did 
not ask them not because she had no time 
or was waiting for an opportune moment. 
The reason was completely different, one 
may even say trivial. Two of her potential 
interviewees refused to talk with her. One 
of them was John Paul II. I regret, probably 
as she did, that we did not hear what our 
Polish Pope would say about dangers relat-
ed to the Church. All that is left is to ask 
the questions again. The questions were in 
a file entitled 'Wojtyła' and read as follows:

"There is one thing I do not understand. 
Your Holiness requires of priests in the 
South America that they stayed out of pol-
itics. Why does Your Holiness not require 
the same of the Polish priests?" "What does 
Your Holiness think of the Inquisition?" 

"Why is the Church so obsessed with sex?" 
"Your Holiness does not have an angel-like 
look characteristic of popes; the feet of 
Your Holiness are very manly, just like the 
voice of Your Holiness. What persuaded 
Your Holiness to give up the traditional 
role of a man?" "Can one ask the Pope 
whether he has ever been in love? I would 
even ask Christ about that…"

Such journalists are few and far between. 
She did not beat about the bush, she 
did not care about political correctness, 
conventions. She hit the nail on the head, 
regardless of whom she was talking to, 
whether it was appropriate or not. She 
asked about everything: Islam, the Church, 
nationality, rights. It is a pity that the 
master is gone, and the problems have 
remained the same. 
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Żeby zabezpieczyć firmowe dane na prywatnym 
smartfonie, wystarczy zamienić go w mobilną wersję 
Fortu Knox. I naprawdę jest to tak proste, jak brzmi.

tekst: Jakub Milszewski   zdjęcia: Mat. prasowe

DANE BEZPIECZNE 
JAK ZŁOTO

W stanie Kentucky stoi jak gdyby 
nigdy nic baza wojskowa Fort 
Knox. Znana jest głównie z tego, 

że na jej terenie władze USA utworzyły skład 
złota amerykańskiego banku federalnego. 
Skład ten owiany jest legendą. Podobno ma 
bardzo grube mury, a zabezpieczenia są po 
prostu nie do przejścia. Wyobraźcie sobie, co 
by było, gdyby Fort Knox przenieść w środek 
jakiegoś miasta, na przykład Warszawy. Po 
jednej stronie ściany super zabezpieczenia 
i tajne dane, po drugiej życie prywatne, 
kawiarnie, przypadkowe spotkania na przy-
stanku tramwajowym. Jedna i druga rzeczy-
wistość nie wchodzi sobie w drogę i istnieje 
w idealnej symbiozie. A teraz wyobraźcie 
sobie jeszcze, że całą tę sytuację zmniejszamy 
do poziomu smartfona.

w pełnej symbiozie, ale oddzielone od 
siebie grubym wirtualnym murem Fortu 
Knox. Można? Można.

Nie wiem tego na pewno, ale mam 
wrażenie, że Samsung KNOX nosi 
swoją nazwę nieprzypadkowo. To pro-
gram zabezpieczający dane firmowe na 
urządzeniach mobilnych, a w praktyce 
oddzielający zawodowe życie telefonu 
od jego życia prywatnego. KNOX wyko-
rzystuje wydzielone z zasobów systemo-
wych szyfrowane środowisko, w którym 
przechowuje dane zatwierdzonych 
aplikacji – a możemy zatwierdzić 
praktycznie wszystko, od programów 
biznesowych, przez pocztę, kontakty 
czy kalendarz. W ten sposób są one 
zabezpieczone przed złośliwym opro-
gramowaniem i próbami wyłudzenia 
tajnych informacji. Z uwagi na to, że do 
KNOX trzeba się zalogować (bez stra-
chu – wystarczy kliknąć ikonkę i wpisać 
login i hasło), program przyda się także 
tym, którzy obawiają się o swoje dane 
w przypadku kradzieży lub zgubienia 
telefonu czy tabletu. 

Jeden smartfon – mieszczące się w kie-
szeni urządzonko o mocy obliczeniowej 
nieporównywalnie większej niż ta, którą 
mieli do dyspozycji załoganci Apollo 
11, podzielony na dwie części, które nie 
wchodzą sobie w drogę – prywatną i służ-
bową. Prywatna jest absolutnie prywat-
na – można surfować po sieci, pływać po 
facebookowych i twitterowych timelinach, 
oglądać zdjęcia jedzenia na Instagramie, 
przesyłać gorące zdjęcia przy pomocy 
Snapchata. Po drugiej stronie wirtualne-
go muru znajduje się doskonale zabez-
pieczony zestaw danych i programów do 
pracy, przez które nie wyciekną twoje 
prywatne dane. Analogicznie, twoje 
firmowe informacje nie wyciekną przez 
twoje prywatne aplikacje. Jedno z drugim 
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No dobra, ale czy to naprawdę potrzeb-
ne? Owszem. Jesteśmy coraz bardziej 
mobilni również w biznesie, coraz więcej 
czasu spędzamy w podróży, coraz więcej 
interesów załatwiamy przez smartfony, 
które mają właściwie wszystkie możli-
wości porządnego biura, a nawet więcej. 
Postawmy sprawę jasno – bez smartfonu 
nie da się już prowadzić biznesu. Chcemy 
jednak również być w łączności z najbliż-
szymi, używać naszych smartfonów po 
prostu do rozrywki, załatwiania prywat-
nych spraw i zabijania czasu. Posiadanie 
dwóch telefonów – jednego służbowego 
i drugiego prywatnego – na dłuższą metę 
okazało się mało praktyczne. Dlatego też 
wiele firm postanowiło wdrożyć politykę 
BYOD (Bring Your Own Device), czyli 
wymagania od pracowników firmy, by ci 
sami przynosili urządzenia, które chcą wy-
korzystywać w celach służbowych. To z ko-
lei grozi pomieszaniem obu zastosowań. 
I tutaj w sukurs przychodzi KNOX, który 
sprawi, że firmowi zarządcy będą mieli 
dostęp do firmowych aplikacji w telefonie, 
ale nie będą mogli ruszać tych prywatnych. 
Innymi słowy – nasze prywatne dane będą 
chronione przed pracodawcą, firmowe zaś 
przed wyciekiem poprzez prywatne apli-
kacje. Takie rozwiązanie może okazać się 
istotne już od 2018 roku – wtedy bowiem 
wchodzą w życie nowe unijne przepisy do-
tyczące ochrony danych osobowych przez 
firmy, na mocy których przedsiębiorstwa 
nie będą mogły rozpowszechniać danych 
osobowych pracowników i klientów bez 
ich potwierdzonej zgody. Nakładanie kar 
za ten proceder (do 4% rocznego global-
nego obrotu, sięgającego maksymalnie 20 
milionów euro!) ma też zmusić firmy do 
przykładania większej uwagi do niekon-
trolowanego wycieku danych, czyli właśnie 
do lepszego ich zabezpieczania. I tutaj 
z pomocą przychodzi Samsung KNOX.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego 
porównanie KNOX z Fortem Knox jest 
zasadne. Samsung KNOX 2.6 jest sys-
temem bezpieczeństwa klasy militarnej. 
Oferowany przez niego najwyższy poziom 
bezpieczeństwa został doceniony zarów-
no przez renomowaną firmę Gartner, 
w której raporcie KNOX otrzymał najwię-
cej najwyższych ocen spośród wszystkich 
platform bezpieczeństwa mobilnego, jak 
i przez Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych, który dopuścił do użytku 
w swoich sieciach urządzenia mobilne 
wykorzystujące to rozwiązanie. Co jak 
co, ale to już chyba najlepsza możliwa 
rekomendacja. Teraz pracownicy Fortu 
Knox stosują Samsung KNOX i wszystko 
wydaje się na swoim miejscu. 

In English 

DATA AS SAFE AS GOLD
The only thing to do to protect corporate 
data on a private smartphone is to turn 
the device into a mobile version of Fort 
Knox. And it is really as simple as it 
sounds.
In Kentucky state, there is a military 
base – Fort Knox. It is mainly known 
for the gold reserves depository of 
American Federal Bank established by 
the US government. The depository is 
shrouded in legend. It is believed to have 
thick massive walls and impenetrable 
protection systems. Imagine Fort Knox 
to be located in the middle of a city, e.g. 
Warsaw. A wall separating advanced 
protection systems and secret data from 
the everyday life, cafés, and accidental 
meetings at the bus stops. Two different 
lives, never crossing, existing in a perfect 
symbiosis. And now imagine the solu-
tion applied at the level of a smartphone.

One smartphone, a device that fits in 
your pocket, with performance incom-
parably higher than the one in Apollo 
11, divided into two containers, which 
operate separately – a private one and 
a business one. The private one is abso-
lutely private – you can surf the Web, go 
through Facebook and Twitter time-
lines, browse pictures of food on Insta-
gram, send hot pictures via Snapchat. 
And on the other side of the virtual wall, 
there is a secured set of business data 
and applications that will not leak your 
private data. Similarly, your private 
applications will not leak your business 
data. They exist in a perfect symbiosis, 
but are separated by a thick virtual wall 
of Fort Knox. Possible? Possible.

I do not know for sure, but it seems to 
me that the name of Samsung KNOX is 
not accidental. It is a solution protecting 
business data on mobile devices, which in 
practice separates the business life from 
the private one on your phone. KNOX 
uses ciphered environment separated 
from the system, where we can store data 
from authorised applications – and we 
can authorise almost everything, from 
business applications to mail, contacts, 
and organiser apps. Thus, they are pro-
tected against malware and spyware. And 
because of the fact that you need to log in 
to KNOX (do not worry – the only thing 
to do is to click on an icon and enter your 
user name and password) the solution 
will be of use to those who would like 
their data to be protected in case they had 
their phone or tablet stolen or lost. 

Fine, but is it really necessary? Yes, 
indeed, it is. We are more and more mo-
bile in business as well, we tend to spend 
more and more time in travel, and settle 
business matters via smartphones, which 
perform almost all functions of a well-
equipped office and even more. Let us be 
honest – you cannot do business without 
a smartphone. But we also want to be in 
touch with our family and friends, we 
want to use our smartphones to enter-
tain ourselves, to settle private matters, 
and kill time. Having two phones – 
a company phone and a private one – has 
turned out to be impractical in the long 
run. That is why more and more compa-
nies decided to implement BYOD policy 
(Bring Your Own Device), namely to 
require employees to use their own de-
vices for business matters. That in turn 
may lead to mixing up both types of use. 
And that is where KNOX appears. It will 
provide company managers with access 
to business applications on the phone, 
protecting our private applications at the 
same time. In other words – our private 
data will not be accessible to our em-
ployer, and our private applications will 
not leak the protected business data. It 
may become a matter of key importance 
from 2018 – then, new EU regulations 
concerning personal data protection will 
come into force – the companies will not 
be allowed to disseminate personal data 
of their employees and clients without 
their confirmed consent. Fines imposed 
on companies for such actions (up to 4% 
of annual global turnover, up to EUR 
20 million!) are supposed to make the 
companies attach greater importance 
to uncontrolled data leaks, i.e. to make 
them secure data more rigorously. And, 
again, this is where KNOX appears.

This is another reason to compare 
KNOX with Fort Knox. Samsung KNOX 
2.6. is a security system of a military class. 
The highest level of protection offered 
by the device has been appreciated both 
by Gartner, a reputable company, which 
gave KNOX the highest scores of all 
mobile security platforms, as well as by 
the United States Department of Defense, 
which approved of the use of the solution 
in mobile devices in its networks. Well, 
after all, this is the best recommendation 
possible. Now the employees of Fort Knox 
use Samsung KNOX, and everything 
seems to be in the right place.  
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie 
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga  

„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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Tylko dwa rodzaje samochodów wzbudzają najwięcej 
emocji. Te duże, bo czujemy się w nich niepokonani. 

W tych szybkich z kolei czujemy się szczęśliwi. 
Wydawałoby się zatem, że połączenie rozmiaru 
z osiągami to przepis na sukces. Nikt jednak nie 

odważył się na ten eksperyment. Z wyjątkiem 
Porsche. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz

Przyszedł na świat w 2002 roku, ale 
nie miał łatwego dzieciństwa. Wiel-
biciele marki wilkiem patrzyli na 

nowego przybysza. Owszem, urodą Cay-
enne czerpał całymi garściami ze stylistyki 
Porsche, ale rozmiar XXL stał w sprzecz-
ności z filozofią, wedle której powstawały 
najbardziej utytułowane samochody 
w dziejach motoryzacji: małe, szybkie i po 
prostu piękne. Aż tu nagle kurtyna poszła 
w górę i oczom całego świata ukazał się 
duży i ciężki mięśniak. Nie, to się nie uda 

– złośliwi nie mieli złudzeń. A jednak Cay-
enne szybko zdobył sobie całe rzesze przy-
jaciół. Ameryka Północna zaprzedała mu 
swoją duszę, a i w Europie ten model zrobił 

zawrotną karierę. W końcu akcje dużych 
samochodów zawsze były w cenie. A jeżeli 
oprócz komfortu podróżowania można 
mieć jeszcze prestiż, jakim niewątpliwie 
jest logo Porsche, to nie ma nad czym się 
zastanawiać. Zastanawiali się za to Niemcy. 
Konkretnie nad tym, jak można utrzeć 
nosa konkurencji. Nie można mieć wszyst-
kiego – mówi stara prawda. „A właśnie, że 
można” – postawili się inżynierowie ze 
Stuttgartu. To dzięki ich fantazji właśnie 
trzymam w dłoni kluczyk do przygody, 
którą zapomnieć równie trudno, co wizytę 
w Disneylandzie. Bo Disneyland tylko 
pozornie jest parkiem rozrywki dla dzieci. 
Wystarczy zostawić potomstwo w domu 



i przekroczyć bramy tego miejsca, aby się 
przekonać, że największe atrakcje czekają 
tutaj właśnie na dorosłych. Z Porsche 
Cayenne GTS jest dokładnie tak samo. 
Usportowiona odmiana ujrzała światło 
dzienne w 2008 roku. Na odświeżenie GTS 
musiał poczekać aż do końca 2014 roku. 
Jak daleko zaszły zmiany?

Już na sam widok odczuwa się 
dreszcze. Karmazynowy kolor to lakier 
ze specjalnej palety producenta. Wart 
grzechu i zdecydowanie każdych pienię-
dzy. Do kompletu samochód otrzymał 
mroczne, 20-calowe felgi. Emocje są tak 
silne, że czuć, jak tworzą trąbę powietrz-
ną nabierającą rozpędu po otworzeniu 
drzwi. Wnętrze w całości zostało wyko-
nane z grafitowej alcantary. Czerwone 
przeszycia oraz pasy bezpieczeństwa 
ostrzegają: dzieciom wstęp wzbroniony. 
Krwisto czerwony obrotomierz pośrod-

ku wyraźnie komunikuje, że to jaskinia 
uciech tylko dla dorosłych. Sportowe 
fotele łapią ciało w żelaznym uścisku, 
a ja oczyszczam głowę ze wszystkich 
zbędnych myśli i przekręcam kluczyk. 
Rozpoczyna się prawdziwa symfonia 
w wykonaniu układu wydechowego, któ-
ra z każdym mocniejszym naciśnięciem 
gazu przybiera na sile. Cayenne GTS jest 
głośny, a może być jeszcze głośniejszy za 
sprawą jednego, niepozornego przycisku 
zlokalizowanego na konsoli środkowej. 
Po jego naciśnięciu wiesz, że upłynie 
wiele lat, zanim po raz kolejny spotkasz 
samochód, który tak bardzo odmieni 
twoje życie choć na chwilę. Sprawcą tego 
zamieszania jest również benzynowy, 
podwójnie doładowany silnik o po-
jemności 3,6 litra oraz mocy 440 KM. 
Wystarczy delikatnie oprzeć nogę na 
gazie, aby to stado koni zerwało się do 

galopu, a wtedy wskazówka prędkościo-
mierza sprintem zmierza coraz wyżej 
i wyżej, zaś układ wydechowy swoim 
wrzaskiem wręcz rozrywa rzeczywistość. 
Jednak to, co zaskakuje najbardziej, to 
fakt, że mimo tych pokładów agresji sa-
mochód porusza się lekko niczym ważka. 
Prędkość rośnie, ale Cayenne GTS wciąż 
sprawia wrażenie, jakby unosił się 5 cm 
nad ziemią. Silny brutal, który jednocze-
śnie porusza się z wdziękiem baletowego 
tancerza. Właśnie to połączenie sprawia, 
że ten samochód jest tak pociągający. 
Nie przestaje bawić, bo też nie zaczyna 
męczyć. Nie nudzi, bo jest idealny pod 
każdym względem. Kabina pasażerska 
jest wykonana tak gustownie, że czło-
wiek ma ochotę tutaj zamieszkać. Nawet 
po całym dniu spędzonym za kierownicą 
ani przez chwilę nie mam ochoty zrobić 
sobie przerwy. Próbuję wysiadać, ale 
Cayenne GTS wcale mi tego nie ułatwia. 
Głębokie sportowe fotele tak jakby 
chciały mnie zatrzymać na siłę. Wyry-
wam się z trudem wbrew własnej woli. 
Opuszczając Disneyland po 12 godzinach 
też wciąż odczuwa się niedosyt. 

In English 

NOTHING SUCCEEDS  
LIKE SUCCESS
There are only two types of cars that 
arouse a range of intense emotions. The 
big ones, because they let us feel invinci-
ble. And the fast ones, which let us feel 
happy. It would seem that a combination 
of size and performance is the key to suc-
cess. However, nobody dared to try such 
an experiment. Except for Porsche. The 
effect exceeded all expectations.

It was born in 2002, but its childhood was 
not easy. The fans of the brand glowered at 
the newcomer. Indeed, Porsche style could 
be observed in the beauty of Cayenne, but 
the XXL size of the car contradicted the 
philosophy, according to which the most 
titled cars in the history of automotive in-
dustry were small, fast and simply beautiful. 
And all of a sudden, the curtain was raised, 
and the whole world saw an athletic and 
muscular design. Haters were open about it 

– it could not go off well. Yet, Cayenne won 
the hearts of many people quite fast. North 
America sold its soul to it, and in Europe 
the model made a brilliant career as well. 
Big cars have always been highly valued 
after all. And if besides the comfort of 
travelling, one can have high prestige that 

JUŻ NA SAM WIDOK ODCZUWA SIĘ 
DRESZCZE. KARMAZYNOWY KOLOR 
TO LAKIER ZE SPECJALNEJ PALETY 
PRODUCENTA. WART GRZECHU 
I ZDECYDOWANIE KAŻDYCH PIENIĘDZY. 
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Porsche logo undoubtedly enjoys as well, 
there is no point in hesitating. However, the 
German thought it over. In particular, they 
thought how to knock the competitor off its 
perch. The old saying goes: “You can't have 
your cake and eat it.” “Oh yes, you can,” en-
gineers from Stuttgart disagreed. Thanks to 
their imagination, I am now holding a key 
to adventure which is hard to forget like 
a trip to Disneyland. Because Disneyland 
only appears to be the amusement park for 
children. In reality, it is enough to leave 
your children at home and pass the gates 
of this unusual place to find out that the 
best attractions are in store for adults. It 
is exactly the same with Porsche Cayenne 
GTS. The new version with some extra 
sporty details was launched in 2008. Yet, 
GTS had to wait until the end of 2014 for 
its refreshment. Are the changes extensive?

Well, just seeing it sends shivers down 
your spine. It is absolutely gorgeous, with 
the crimson paint from a special colour 

palette, and priceless. What is more, the 
car was enriched with stylish dark 20 inch 
rims. A sudden rush of intense emotions 
comes over you right after you open the 
door. The interior is entirely covered in 
graphite alcantara. Red stitching and seat 
belts firmly warn: no children. A bloody red 
tachometer in the middle clearly conveys 
the message that it is an earthly paradise 
exclusively for adults. Sporty seats hold the 
body in a viselike grip, and I clear my mind 
of all unwanted thoughts and turn the key. 
A real symphony played by the exhaust 
system starts and grows stronger with every 
press of the accelerator. Cayenne GTS is 
loud, and it can get even louder thanks to 
one inconspicuous button located at the 
central console. When you press it, you 
immediately know that it will be a long, 
long time until you find a car which will 
change your life like that even for a while. 
And it is also due to 3.6-litre twin-turbo 
engine and 440 hp power. It is enough to 

put your foot gently on the accelerator, to 
make the horses ride at a gallop. Then, the 
hand of the speedometer goes higher and 
higher, and the exhaust system tears the 
reality apart with its roar. However, what 
surprises the most is the fact that despite 
this belligerence, the car moves gently 
and smoothly like a dragonfly. The speed 
increases, but Cayenne GTS still seems to 
be floating 5 cm over the ground. A muscu-
lar athlete, moving gracefully like a ballet 
dancer. This combination makes the car so 
stunningly attractive. It still entertains, as 
it does not become tiring. It is not boring, 
because it is perfect in every respect. The 
interior design is so stylish that you do not 
want to get out. Even after the whole day 
at the wheel, I do not want to take a break. 
I try to get out, but Cayenne GTS does not 
make it easier. It feels as if the deep sporty 
seats wished to force me to stay. I break free 
against my will. Leaving Disneyland after 
12 hours, you still thirst for more. 

SPRZĘT
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Poziom 511 Design Hotel & SPA to więcej niż hotel. 
To miejsce odnowy biologicznej, umieszczone na 

najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Poziom usług tutejszego MEDI SPA 

dorównuje otaczającej scenerii.

tekst: Sylwia Gutowska

TWOJA PRZYSTAŃ RELAKSU  
W JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Nazwa obiektu pochodzi od 
wysokości, na której się znajduje 
(511 m n.p.m.). Hotel mieści się 

na Szlaku Orlich Gniazd, w obrębie parku 
krajobrazowego, zaledwie 300 metrów od 
malowniczych ruin Zamku Ogrodzień-
skiego. To idealna przystań dla grotoła-
zów, wspinaczy, podróżników – wszyst-
kich miłośników aktywnego wypoczynku 
wśród pięknego krajobrazu. Wszak po 
aktywnościach trzeba się zregenerować.

511 MEDI SPA to nowoczesne miejsce, 
gdzie relaks i pielęgnacja spotyka się z me-
dycyną estetyczną. Wszystko w bajkowej 
scenerii Jury, której bliskość można dosłow-

podczas jednego z najbardziej popularnych 
pakietów dla dwojga, „Romantyczne Chwi-
le w SPA”, który obejmuje profesjonalną 
diagnozę skóry; peeling całego ciała, który 
idealnie wygładzi skórę, usunie martwe 
komórki naskórka, i energetyzującą kąpiel 
z aromaterapią, masaż klasyczny całego 
ciała lub masaż aromatycznymi świecami 
wprowadzający w stan głębokiego relaksu. 
Całość pakietu dopełni deser dla dwojga 
oraz kieliszek wina.

511 MEDI SPA ma w swej ofercie 
najwyższej jakości zabiegi pielęgnacyjne 
z wykorzystaniem luksusowych marek 
kosmetyków, takich jak francuska firma 
Ericson Laboratoire i amerykańska Obagi 
Medical. O urodę zadba wykwalifikowa-
ny personel, który zatroszczy się o nasze 
bezpieczeństwo, każdy zabieg poprze-
dzając wnikliwą diagnozą kondycji skóry. 
Zabiegi na twarz i ciało obejmują szeroką 
gamę pielęgnacji dostosowanej do każde-
go rodzaju cery.

Jedną ze specjalności jest urządzenie 
Maximus TriLipo. Maximus to najbardziej 
kompleksowe, nieinwazyjne urządzenie es-
tetyczne przeznaczone do poprawy wyglądu 

nie poczuć. Ścianę łaźni parowej stanowi 
naturalna skała wapienna, która przechodzi 
przez restaurację i SPA. Dobroczynne wła-
ściwości mikroelementów samoistnie wni-
kają w naszą skórę, podczas gdy my przez 
przeszklone ściany podziwiamy jedno z naj-
piękniejszych miejsc Polski. W strefie well-
ness można skorzystać nie tylko z nowocze-
snych saun i basenów, ale też leczniczych 
hydromasaży i jacuzzi. Specjalną atrakcją 
jest kąpiel w wannie ofuro. Ta tradycyjna 
japońska metoda oczyści nie tyle nasze 
ciało, co umysł. Jak mówi stare japońskie 
przysłowie: „Weź kąpiel, a poczujesz się jak 
w niebie”. Można tego doświadczyć również zd
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i kondycji skóry oraz modelowania sylwetki, 
redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu 
Zabiegi te wykorzystują zjawisko diatermii, 
to znaczy podgrzania tkanek znajdują-
cych się pod skórą do 42 stopni Celsjusza. 
Dzięki gamie zabiegów z Maximus TriLipo 
rozbijemy tkankę tłuszczową, zredukujemy 
zmarszczki i poprawimy krążenie krwi 
i limfy. Inną aparaturą, umożliwiającą 
bezpieczne i efektowne zabiegi, jest Oxy-
Geneo. Specjalizuje się ona w precyzyjnym 
złuszczaniu martwej warstwy naskórka 
i głębokim dotlenianiu skóry. Dzięki temu 
skóra zyskuje nowe życie, jest odmłodzo-
na i odżywiona. Zanim zdecydujemy się 
na którykolwiek z zabiegów, tu również 
kosmetolog bezpłatnie zdiagnozuje stan 
naszej skóry. Całość dopełnia szeroka gama 
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej 
wykonywanych przez najlepszych lekarzy 
z ogromnym doświadczeniem. Po takich 
zabiegach możemy spędzić jeszcze kilka dni 
w hotelu i odpocząć w jurajskich ostańcach, 
by wrócić do codzienności jak nowi.

Warto skorzystać z indywidualnie 
przygotowanych pakietów SPA, który 
przygotuje dla nas personel SPA w Po-
ziom 511 Design Hotel & SPA po uprzed-
nim poznaniu naszych preferencji. 

In English 

YOUR HAVEN IN THE 
KRAKOW-CZESTOCHOWA 
HIGHLAND
Poziom 511 Design Hotel & SPA is more 
than just a hotel. It is a SPA on the top of 
the highest hill of the Highland. The qual-
ity of SPA services goes hand in hand with 
the picturesque surroundings of the hotel.

The hotel owes its name to its altitude (511 
m above sea level). Located on the Trail 
of the Eagles' Nests, in the national park, 

only 300 metres from the impressive ruins 
of the Ogrodzieniec Castle, it is a perfect 
place for cavers, climbers and travellers – 
all lovers of active recreation in beautiful 
surroundings. After activities, one needs to 
regain strength.

511 MEDI SPA is a modern place, where 
relaxation and beauty care meet aesthetic 
medicine treatments. All that in idyllic 
surroundings of the Polish Jura, the 
vicinity of which we can literally feel. 
A limestone rock in the hotel restaurant 
and SPA is a natural wall in the sauna zone. 
While our skin is being revitalized with 
micronutrients, we can look through glass 
walls and admire one of the most beautiful 
landscapes in Poland. In the wellness zone, 
there are not only modern saunas and 
swimming pools, but there is also jacuzzi 
with hydro massage. Bathing in an ofuro 
bathtub is a special attraction. This tradi-
tional Japanese method ensures relaxation 
for body and mind. As an old Japanese 
saying goes: “Take a bath, and it will feel 
like heaven.” You can also opt for a special 
romantic package for two, “511_romantic”, 
which includes a professional diagnosis 

of skin; peeling of the whole body, which 
removes epidermis and leaves the skin 
smooth and soft; energetic bath with aro-
matherapy, a classical massage of the body 
or a relaxing massage with aromatic warm 
candles. Moreover, the package includes 
a dessert and a glass of wine for two.

511 MEDI SPA offers top-quality beauty 
treatments with leading cosmetic brands, 
such as French Ericson Laboratoire and 
American Obagi Medical. Professional staff 
of the SPA will take care of our safety by 
making an accurate diagnosis of the skin 
condition prior to every treatment. A wide 
range of treatments for face and body are 
dedicated for all types of complexion.

The offer of the SPA includes treatments 
with specialised equipment – Maximus 
TriLipo. Maximus is the most complex 
non-invasive device for improving skin 
condition and body shape, reducing 
adipose tissue and cellulite with the use of 
diathermy, that is heating tissue under the 
skin to the temperature of 42̊ C. Treat-
ments with Maximus TriLipo allow us to 
reduce the adipose tissue and wrinkles, as 
well as improve blood and lymph circula-
tion. Safe and effective treatments can be 
also performed with Oxy Geneo, a device 
for precise peeling of epidermis and deep 
oxygenation of skin. Thus, the skin feels 
brand new, it is rejuvenated and revi-
talized. Prior to any treatment with the 
devices, a cosmetologist will diagnose the 
condition of our skin for free. A variety 
of aesthetic medicine treatments offered 
by the SPA are performed by experienced 
doctors. After a treatment, we can spend 
a few days in the hotel and relax in the 
beautiful surroundings of the Polish Jura, 
to come back fresh-faced.

You can also avail yourself of individual 
SPA packages prepared by the SPA staff 
in Poziom 511 Design Hotel & SPA on the 
basis of your preferences.  
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Umożliwia spacer po wodzie. Zamienia drzewa 
w gigantyczne pąki. Owija Reichstag ogromną połacią 
materiału. Christo – artysta, który swój sukces oparł 

na kawałku tkaniny. Kawałku, który rozrósł się  
do niebotycznych rozmiarów.

tekst: Aleksandra Budka

SZTUKA
Z TERMINEM 
WAŻNOŚCI
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Przez ponad 50 lat tworzyli w du-
ecie. Oboje urodzeni w 1935 roku, 
poznali się 23 lata później. On, 

Christo Vladimirov Javacheff, z pocho-
dzenia Bułgar, emigrant podróżujący 
po Europie. Ona, Jeanne-Claude Marie 
Denat, urodzona w Casablance, student-
ka filozofii na tunezyjskim uniwersytecie. 
W 1958 roku spotykają się w Paryżu i od 
tego momentu tworzą niepowtarzalną 

parę artystów. Przenoszą się do Nowego 
Jorku i rozpoczynają przygodę z nowym 
gatunkiem sztuki. Sztuką ulotną.

Pierwsze prace Christo i Jeanne-Claude 
nie wykraczały jeszcze poza ich studio lub 
hale wystawowe. Jednak już pod koniec 
lat 50-tych Christo wpadł na pomysł „opa-
kowywania” przedmiotów i w ten sposób 
tworzenia z nich dzieł sztuki. Zaczęło się 
od puszek i szklanych butelek, z których, 

mieszkając jeszcze w Paryżu, stworzył 
instalację. Wydaje się, że po pierwszych 
próbach para nabrała apetytu i zaczęła 
tworzyć na większą skalę. W 1963 roku 
zbudowali ekspozycję składającą się 
z okien oraz witryn sklepowych natural-
nych rozmiarów. Ale dwa lata wcześniej 
opakowali już pierwsze przedmioty w ich 
naturalnym środowisku – olejowe beczki 
w porcie w Kolonii. Do końca lat 60-tych zd
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przykryli materiałem jeszcze między 
innymi fontannę w mieście Spoleto we 
Włoszech, muzeum sztuki w Bernie oraz 
stworzyli 85-metrowy dmuchany korytarz 
powietrza unoszący się w górę bez pomocy 
stelaża. Dziesięciolecie zakończyli projek-
tem „Wrapped Coast” – materiałem o po-
wierzchni miliona metrów kwadratowych 
pokryli część australijskiego wybrzeża.

Dalej ich pomysły rozwijały się jak 
bela materiału. Niczym szalony krawiec 
Christo ubierał kolejne budowle. W 1974 
roku na 40 dni przykrył szczelnie długi na 
820 stóp jeden ze starożytnych rzymskich 
murów. W 1995 zaś, po 24 latach ukończył 
projekt okrycia niemieckiego Reichstagu. 
Nie ograniczał się jednak do zimnych 
murów budynków. Na Florydzie otoczył 
ogromną połacią różowego materiału 
jeden z archipelagów małych wysepek, 
tworząc w ten sposób bajkowe plamy na 
oceanie. W Szwajcarii pod koniec starego 
milenium zamienił żywe drzewa w olbrzy-
mie kwiatowe pąki. Starał się o to 32 lata, 
bo projekt powstał już w latach 60-tych. 

To, jak i cała twórczość pary pokazuje 
ogromną determinację w realizacji swojej 
artystycznej wizji oraz poświęcenie się 
sztuce na – nomen omen – największą 
skalę. Co więcej, nie pozostają prze-
cież artystami konceptualnymi. Celem 
każdego projektu jest jego realizacja 
w przestrzeni. Jeanne-Claude i Christo, 
choć szaleni, nie wydają się oderwani od 
rzeczywistości, w której tworzą. Ich sztu-
ka jest sztuką dla ludzi, ma za zadanie 
upiększać codzienność i przynosić radość. 
Projekty realizowane są zawsze w miej-
scach zamieszkałych przez ogromne 
społeczności, nigdy na odludziach. Bo 
to dla ludzi właśnie są tworzone. Co nie 
znaczy, że nie wywołują protestów.

Najważniejszym pytaniem, które 
stawiają sobie oglądający, jest to, czy 
ingerencja artystów w środowisko jest 

MIMO SWOJEJ GŁOŚNO WYPOWIADANEJ 
IDEOLOGII PRO-EKO CHRISTO WCIĄŻ NIE MOŻE 
ZREALIZOWAĆ PROJEKTU „OVER THE RIVER”. 
ZAKŁADA ON PRZYKRYCIE 42-MILOWEGO 
ODCINKA RZEKI ARKANSAS W AMERYKAŃSKIM 
STANIE COLORADO.
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bezpieczna. Każda instalacja oznacza przecież tygodnie przy-
gotowań i pracy w terenie. O ile owijanie materiałem budynku 
nie zaszkodzi mu tak bardzo, to wykorzystywanie drzew czy 
jezior oraz ich naturalnego otoczenia może wyrządzić szkody. 
Artyści wypierają się zarzutów nazywając się „najczystszymi 
artystami na świecie”. Większość materiałów używanych do 
konstrukcji, będących mieszanką polipropylenu i aluminium, 
jest poddawana recyklingowi. Podczas projektu „Surrounded 
Islands” ekipa Christo oczyściła ze śmieci wybrzeże Florydy, 
gdzie jedna z wysp nazywana była „wyspą puszek po piwach”. 
Kierując oczy opinii publicznej na siebie, Christo z żoną 
pokazują często destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko 
w jego codziennym użytkowaniu przestrzeni.

Mimo swojej głośno wypowiadanej ideologii pro-eko 
Christo wciąż nie może zrealizować projektu „Over The River”. 
Zakłada on przykrycie 42-milowego odcinka rzeki Arkansas 
w amerykańskim stanie Colorado. Od 1992 roku, gdy pomysł 
się narodził, Christo starał się o pozwolenie zarówno federal-
nych, jak i lokalnych władz na swoje działania. Obie uzyskał, 
jednak okoliczni mieszkańcy krytykują ideę Christo i nie 
pozwalają na start przedsięwzięcia.

Najnowszym projektem, zrealizowanym przez Christo już 
bez zmarłej w 2009 roku żony, jest „The Floating Piers” nad 
włoskim jeziorem Iseo. W ciągu 16 dni działania instalacji 
odwiedziło ją ponad milion osób z całego świata, także scep-
tycznych mieszkańców Colorado. „The Floating Piers” opiera się 
bowiem na podobnym do „Over The River” założeniu – Christo 
pokrył jaskrawożółtym materiałem trzykilometrowy odcinek 
jeziora przedłużając go o 2,5 kilometra w głąb uliczek włoskiego 
miasta Sulzano. Koszty całości wynoszące 18 mln euro Christo 
w całości pokrył sam. Tak jak wszystkie poprzednie. Mężczyzna 
nie korzysta z pomocy sponsorów, co więcej – para nigdy nie 
wystąpiła w reklamie i nie przyjęła żadnej komercyjnej oferty.

Czy to sztuka dla sztuki, czy głębsza idea? Christo tak ko-
mentuje swoje ostatnie dzieło: „Ludzie przychodzą znikąd, by 
donikąd dojść. Nie, by zrobić zakupy czy spotkać przyjaciół. 
Po prostu spacerują, donikąd”. Celebrowanie chwili wydaje 
się tu priorytetem. To, co najważniejsze w wystawach Christo, 
to ich unikatowość, przemijalność i określony termin ważno-
ści. Tkanina będąca w ciągłym ruchu symbolizuje nomadycz-
ność życia człowieka. Dzięki tej fali możesz zobaczyć wiatr. 
Czy bez tego kiedyś ci się to udało? Żaden z projektów artysty 
nie jest permanentny. Tak jak życie, które nigdy takim się 
nie stanie. Albo tęcza, którą trzeba zobaczyć tu i teraz, bo za 
chwilę już jej nie będzie. 

In English 

ART WITH  
A BEST-BEFORE DATE
He empowers us to walk on water. He 
transforms trees in giant spiders. He en-
wraps the Reichstag with a huge patch of 
fabric. Christo – an artist who based his 
success on a piece of cloth. A piece that 
has grown to a gargantuan size.

They created in a duet for over 50 years. 
Both born in 1935, they met 23 years later. 
He, Christo Vladimirov Javacheff, was an 
emigrant of Bulgarian descent travelling 
throughout the Europe. She, Jeanne-

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE W WYSTAWACH 
CHRISTO, TO ICH UNIKATOWOŚĆ, 
PRZEMIJALNOŚĆ I OKREŚLONY TERMIN 
WAŻNOŚCI. TKANINA BĘDĄCA W CIĄGŁYM 
RUCHU SYMBOLIZUJE NOMADYCZNOŚĆ 
ŻYCIA CZŁOWIEKA. DZIĘKI TEJ FALI 
MOŻESZ ZOBACZYĆ WIATR.
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Claude Marie Denat, born in Casablanca, 
was a student of philosophy at a Tunisian 
university. In 1958, they met in Paris, and 
since that moment they created an unparal-
leled couple of artists. They moved to New 
York and began an adventure with a new 
genre of art. Transient art.

First pieces of art by Christo and Jeanne-
Claude didn’t see the brighter light, and 
stayed in the shadows of their atelier of 
ordinary exhibition halls. But by the end of 
the 1950s, Christo came up with an idea of 

“wrapping” objects and thus transforming 
them into art. It all started from cans and 
glass bottles, from which – still in Paris – he 
created an installation. It seems that the 
first few trials whetted the couple’s appetite, 

because they started to create art on a greater scale. In 1963, they 
built an exposition composed of real-size windows and shopping 
windows. But two years earlier, they had wrapped their first objects 
in their natural environment – oil barrels in a port in Cologne. Till 
the end of 1960s, not only did they cover with cloth e.g. a fountain 
in the town of Spoleto in Italy, a museum of art in Bern, but also 
created a 85-metre high inflatable corridor of air, soaring into the air 
without the help of a frame. They ended their decade of creating art 
with a project called “Wrapped Coast” – they covered a part of the 
Australian coast with a million square meters worth of cloth.

Later, their ideas unreeled like a roll of cloth. Like a mad tailor, 
Christo dressed one building after another. In 1974, he covered for 
40 days an 820-feet-long Roman wall. In 1995, on the other hand, af-
ter 24 years, he finished a project of covering the German Reichstag. 
He didn’t limit himself to cold walls of buildings, though. In Flori-
da, he wrapped one of the archipelagos of small islands with a giant 
piece of pink cloth, thus creating fairly-tale-like stains on the ocean. 
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In Switzerland, by the end of the previous 
millennium, he transformed living trees into 
enormous flower buds. He succeeded to do 
this after 32 years, because the first idea of 
the project had appeared in the 1960s.

This, as well as the entirety of the couple’s 
art., shows a great determination in realiza-
tion of their own artistic vision and extreme 
devotion to art on the – nomen omen – big-
gest scale. Additionally, they weren’t concep-
tual artists. The purpose of each project was 
to realize it in the real world. Jeanne-Claude 
and Christo, although mad, didn’t seem 
detached from reality, in which they created. 
Their art was art for people, and was sup-
posed to make everyday life more beautiful 
and bring joy. Their projects were always 
realized in densely populated areas, never in 
desolated places. Because their installations 
were for people. Which doesn’t mean they 
didn’t stir any protests.

The most important question that the 
viewers asked was whether the intervention 
of artists in natural environment was really 
safe. After all, each of the couple’s instal-
lations required weeks of preparation and 
fieldwork. Whereas wrapping a building 
in a cloth couldn’t have done much harm, 
the use of trees or lakes and their natural 
environment might have caused some 
damage. The artists denied all accusations, 

calling themselves “the cleanest artists in 
the world.” Most of the materials used 
for constructions were a combination of 
polypropylene and aluminum, which can 
be recycled. During the project called 

“Surrounded Islands,” Christo’s group 
cleaned up a coast in Florida, where one of 
the islands had been known as “the island 
of empty beer cans.” Drawing the eye of 
public opinion to themselves, Christo and 
his wife often presented in their art the 
destructive influence of people on the envi-
ronment in their everyday use of space.

But the problems with reception hold true 
even now. Despite his declared pro-eco ide-
ology, Christo still hasn’t been able to realize 
the project “Over the River.” The plan is to 
cover a 42-mile fragment of the Arkansas 
River in the American state of Colorado. 
Since 1992, when the idea was born, Christo 
was trying to get a permission from both 
the federal and the local authorities. He got 
them both, but the local residents openly 
criticize Christo’s idea and don’t want to 
allow for the realization of the project.

The most recent project, realized by Chris-
to already without his wife, who died in 2009, 
was „The Floating Piers” by an Italian lake 
Iseo. In the course of 16 days, the installation 
was visited by over a million people from 
over the world, also the skeptical residents of 

Colorado. “The Floating Piers” was based on 
a similar assumption to “Over the River” – 
Christo covered a 3-kilometre-long fragment 
of a lake with a vivid yellow cloth, extending 
it by 2,5 kilometers into narrow lanes of 
an Italian city called Sulzano. The costs, 
amounting to 18 million euro, were covered 
entirely by Christo himself, just as any other 
costs before it. The man doesn’t rely on 
sponsors’ help, and, what is more, the couple 
never appeared in any commercial, nor did 
they accept any commercial offer.

Is this art for art’s sake or does it have 
a deeper meaning? Christo comments his 
latest creation in the following way: “Peo-
ple come from nowhere to head to nowhere. 
Not to do some shopping or meet their 
friends. They just go for a walk, with no 
destination.” Celebrating moments seems 
a priority here. What is most important in 
Christo’s exhibitions is their uniqueness, 
transience and a clearly defined best-before 
date. The fabric, being in constant move-
ment, symbolizes the nomadic character 
of human life. Thanks to the wave, you 
can see the wind. Have you ever seen it 
without one? None of the artist’s projects 
is permanent. Just as life, which will never 
last forever, or a rainbow, which has to be 
seen here and now, because it’ll disappear 
in a moment of a heartbeat. zd

ję
ci

e:
 C

hr
is

to
 i 

Je
an

ne
-C

la
ud

e,
 1

99
6;

 F
ot

. W
ol

fg
an

g 
Vo

lz





80 MODA
fashion 

X3C DOGS

ZDJĘCIA / Photography:  Iwona Ossolińska,  
Iwona Ossolińska fotografia 

FRYZURY / Hairdo: Agata Kowalska
MAKIJAŻ / Make-up: Alina Roztoczyńska

MODELKI / Models:  Alicja Milczarska,  
arta Sędzielerska, Sandra Bienert

STYLIZACJA / Stylization: Salon Axara,  
Łucja Stawiska-Jankowska, 

AB Bielizna Handmade
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Inspiracją do stworzenia kolekcji X3C 
Dogs byli nasi czworonożni przyja-
ciele pudel maści Apricot o imieniu 

Charlie, Boston terrier Carla i Como, 
owczarek z Bergamo oraz odważne i ory-
ginalne printy i ciekawa faktura tkanin, 
która charakteryzuje kolekcję kanadyj-
skiego projektanta Josepha Ribkoffa.

Całość projektu X3C Dogs prowokuje do 
nadania każdej stylizacji i fryzurom indy-
widualnej osobowości z odrobiną kontro-
lowanego nieładu, push-upu, dredloków. 

CARLA 
Uczesanie odchodzi od schludnej 
fryzjerskiej elegancji na rzecz 
artystycznego nieładu, połączo-
nego z nieregularnym kształtem, 
a zarazem z rozmieszczonymi 
kontrolowanymi elementami 
włosów. Skórzany, ażurowy 
płaszcz nadaje charakteru mini-
malistycznej stylizacji.

In English 

X3C DOGS
The inspiration for the collection X3C Dogs were our four-
legged friends – an Apricot Poodle called Charlie, a Boston 
Terrier called Carla and a Bergamasco Shepherd called Como 

– as well as brave original prints and an interesting texture of 
fabrics that characterizes the collection of a Canadian fashion 
designer, Joseph Ribkoff. The X3C Dogs project as a whole is 
an incentive to give each stylization and hairdo an individual 
character, as well as a touch of controlled disarray, push-up 
and dreadlocks. 
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COMO
Całość stylizacji łamie wszelkie 

zasady tradycji i nieładu dredów, 
tworząc nowoczesną odsłonę 

łagodnych splotów, dając efekt 
niemal okrycia głowy. 

Uzupełnia ją podkreślone, 
wymowne spojrzenie, lekko na-

błyszczona cera oraz kobiecy róż 
ust, który kontrastuje ze srebrno–

popielatym odcieniem włosów.
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CHARLIE 
Charlie zaprasza do zabawy formą, 
kolorem i objętością włosów oraz 
ciekawą bryłą geometryczną uzy-
skaną przez odpowiednią objętość. 
Kolor nawiązuje do naszego czwo-
ronożnego przyjaciela, co z dodat-
kiem kontrastowego oświetlenia 
tworzy efekt trójwymiaru.
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CARLA 
The hairdo does not follow the neat hairdressing elegance, but employs an arti-
stic mess, combined with an irregular shape with some controlled elements of 
hair. A leather openwork coat gives character to this minimalistic stylization.

COMO
The stylization breaks all rules 
of tradition and throws away the 
usual image of a mess of dreadlocks, 
creating a modern version of gentle 
plaits that create the illusion of a hat. 
It is complemented with an accented 
meaningful look, slightly glossy skin 
and feminine pink lips that stand in 
contrast to the silver-ash tinge of hair. 
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CHARLIE 
Charlie invites you to play with the form, the colour and the volume 
of hair, as well as with an interesting geometric solid created thanks 
to the appropriate volume. The colour – a reference to our four-legged 
friend – with the addition of some contrasting light gives the 3D effect.



92 MODA
fashion 























STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

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

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

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

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

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

Taxi
+48 42 6400 400 – TAXI 400-400
+48 42 6500 500 – TAXI PLUS

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

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

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

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32

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

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

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

from the west A2 and east A2
from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65

PODSTAWOWE INFORMACJE 
BASIC INFORMATION

z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

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

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

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
http://lotnisko.lodz.pl/pl/prawa-pasazerow.
html#tab15

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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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 
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telewizji kablowej. W każdym pokoju 
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 

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 
swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   
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oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 
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 
robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-

www.lotnisko.lodz.pl
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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 
within a five minute walk from the 
Tuileries underground station, from 
which one can go to the Avenue des 
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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






