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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



13

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

ANYWHERE.PL

AUTORZY 
authors

Zd
ję

ci
a:

 M
on

ik
a 

Sz
ał

ek
, M

at
. P

ra
so

w
e,

 Jo
an

na
 O

gó
re

k,
 M

at
. P

ra
so

w
e,

 M
ag

da
le

na
 C

za
jk

a,
 M

at
. P

ra
so

w
e,

 M
at

. P
ra

so
w

e,
 M

on
ik

a 
Sz

ał
ek

 

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.



Koniec lata trzeba dobrze 
wykorzystać. Ja ruszam na Półwysep 

Helski, do Jastarni. Można ją 
przeżyć co najmniej na dwa sposoby. 
Tradycyjnie, z goframi i parawanem, 
co na pewno ma swój urok. Można 

też niekonwencjonalnie – skoczyć ze 
spadochronem.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Jakub Konwent

200 
KM/H 
W CHMURACH
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Decyzja o skoku to nie dla każdego oczywista rzecz. Ludzie 
to naziemne stworzenia, jedni bardziej, drudzy mniej. Ale 
czym byłoby to życie, gdybyśmy od czasu do czasu nie 

zrobili czegoś innego? Tak właśnie myślałam, gdy postanowiłam 
„wyjść ze swojej strefy komfortu”, jak mówią life coache. Mogę 
nawet powiedzieć, że z niej wyskoczyłam.

Moją „strefą komfortu” był samolot. Całkiem przyjemnie się 
w nim siedziało, chociaż stres narastał wprost proporcjonalnie 
do czasu, który pozostał do skoku. O bezpieczeństwo się nie oba-
wiałam, bardziej o swój błędnik. W końcu wiedziałam, że skaczę 
z najlepszymi. Przed całą przygodą rozmawiam z Bartoszem 
„Dragonem” Staśkiewiczem, jednym z dwóch założycieli strefy 
Sky Camp. To wielokrotny mistrz Polski w skokach spadochrono-
wych, pionier szkoleń AFF w Polsce i tandem pilot.

 – Szkoła spadochronowa istnieje od 2001 roku. Strefę zrzutu 
uruchomiliśmy dziesięć lat później – mówi.

Półwysep Helski to wyjątkowe miejsce. Pytam, jak to się stało, 
że postanowili tu organizować skoki.
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– Już wcześniej odbywały się tu loty 
widokowe. Pomyśleliśmy, dlaczego by nie 
dołożyć do tego skoków spadochrono-
wych? Początki niosły ze sobą wiele nie-
wiadomych, począwszy od zorganizowania 
przestrzeni powietrznej, poprzez fakt, że 
na Półwyspie wieje silny wiatr. W końcu to 
miejsce to mekka dla kite- i windsurferów. 
Mieliśmy parę wątpliwości, ale pomysł 
okazał się strzałem w dziesiątkę.

Rzeczywiście, widoki są niesamowite. 
Jednym z najbardziej rozsławionych stref 
zrzutu na świecie jest ta na Wyspach Pal-
mowych w Dubaju. Tyle że słynna palma 
została usypana przez człowieka. A nasz 
Półwysep Helski stworzył wiatr.

– Mówili mi o tym goście z zagranicy. 
Skoki na Półwyspie Helskim są bardziej 
ekscytujące, bo krajobraz u nas jest natu-
ralny. Mam za sobą kilkaset skoków w tym 
miejscu i za każdym razem, gdy otwieram 
spadochron na trzech tysiącach metrów, 
mówię: „Wow!” – opowiada Dragon.

A zagranicznych skoczków w Jastarni 
nie brakuje. Co roku Sky Camp organizuje 
tu Baltic Boogie, imprezę dla profesjona-
listów z całego świata. Obserwowanie ich 
z dołu robi niezłe wrażenie.

– Kiedy zaczęła się twoja przygoda 
z tym sportem?



SZEF SZKOLENIA POWIEDZIAŁ MI: „CO BĘDZIESZ LATAŁ 
NA SZYBOWCACH. ZACZNIJ SKAKAĆ, TO JEST DOPIERO 
ADRENALINA!”. I ROZPOCZĄŁEM SZKOLENIE W TYM 
KIERUNKU. MYŚLAŁEM, ŻE ZROBIĘ PODSTAWOWY KURS 
I NA TYM KONIEC, ALE NIESTETY, TO JEST SPORT, KTÓRY 
SILNIE UZALEŻNIA.

PODRÓŻE
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– Jakieś dziewięć tysięcy skoków temu – śmieje się Dragon. 
– W 1993 roku wykonałem swój pierwszy skok. Było to rok po 
mistrzostwach Polski w akrobacjach szybowcowych w mojej 
rodzinnej Zielonej Górze, kiedy to pomyślałem, że chcę zostać pi-
lotem. Szef szkolenia powiedział mi: „Co będziesz latał na szybow-
cach. Zacznij skakać, to jest dopiero adrenalina!”. I rozpocząłem 
szkolenie w tym kierunku. Myślałem, że zrobię podstawowy kurs 
i na tym koniec, ale niestety, to jest sport, który silnie uzależnia.

Zaczął skakać zawodowo, dostał się do kadry narodowej. 
Był pośród pierwszych instruktorów w Polsce, którzy zrobili 
uprawnienia do skoków w tandemie (z pasażerami) i AFF, czyli 
skoków ze studentami – nie „na linę”, ze spadochronem o okrągłej 
czaszy, który otwiera się zaraz po wyskoczeniu z samolotu, a przy 
pomocy swobodnego opadania z czterech tysięcy metrów przy 

asekuracji instruktora i ze spadochronem w kształcie prostokąta. 
AFF to dziś standard w świecie skoków spadochronowych, metoda 
nauczania o wiele bardziej efektywna i bezpieczna.

Ale pierwsze, a często jedyne podniebne doświadczenie prze-
chodzimy zazwyczaj jako pasażer w skoku tandemowym.

– Zawsze mówię skoczkom, żeby traktowali pasażera tak, jakby 
to oni wykonywali skok pierwszy raz w życiu. Każdy ma jakieś 
obawy. Nawet ci, którzy przychodzą tu całkowicie zdecydowani. 
Zadaniem tandem pilota jest to zdiagnozować. Poza tym zrobić 
szkolenie, które dużo wyjaśnia.

W tandemie sprzęt i procedury są bezpieczniejsze niż w skoku 
indywidualnym.

– Zawsze powtarzam klientom, że od skoku bardziej niebez-
pieczny jest dojazd na lotnisko. – mówi Dragon. – Skacze z nami 
całe spektrum społeczeństwa. Moja najmłodsza pasażerka miała 
sześć lat, najstarsza – osiemdziesiąt sześć.

Ludzie skaczą w tandemie z różnych okazji. Zamiast podróży 
poślubnej, bo przekroczyli czterdziestkę, bo dostali prezent-nie-
spodziankę. Pytam, jak było. Wszyscy, oszołomieni, mówią, że 
super. To wsiadam do samolotu.

– Wielu ludzi mówi na to sport ekstremalny. Ja wolę określenie 
„przestrzenny”. – krzyczy mi do ucha Dragon, gdy wznosimy się 
na wysokość 4 km.

Kamerzysta Grzegorz gestykuluje mi przed oczami jak mim. Mam 
pokazać kciukiem, że jest dobrze i pomachać. Z kamerką, z której 
strzela foty, wygląda jak ekstremalny Harpo Marx. Nie wiem, kiedy, 
mój tandem pilot przeszedł ze mną do drzwi. Dobrze, że jest ode 
mnie większy. Wyskakujemy z czterech tysięcy metrów. Spadanie 
trwa minutę. Jest szybko, 200 km na godzinę. Chmura jest zimna 
i mokra. Gdzieś tam w tej bieli miga mi Grzegorz-kamerzysta. Niezły 
będzie film. Wydostajemy się z chmurzyska. Spadochron otwiera się 
łagodniej niż myślałam. Odtąd można już tylko cieszyć się lotem.

Przejażdżka kończy się miękkim lądowaniem. Cała? Cała. Nie 
dopadła mnie choroba lokomocyjna? Nie dopadła. Mimo tego, że 
bałam się niemożebnie, wiem, że niedługo znowu skoczę, żeby już 
naprawdę cieszyć się spadaniem. Dragon mówił, że to uzależnia. To 
działa nawet na „normalsów” takich jak ja, dla których wystarcza-
jący poziom adrenaliny pojawia się po przejeździe tramwajem bez 
biletu. Cóż, może nie jestem jeszcze uzależniona, ale chcę jeszcze raz.

A co, jeśli pasażerowi w tandemie tak się spodoba, że zechce 
wejść w świat skoków głębiej?

– Banalna rzecz. Wystarczy przyjść na kurs i tyle. Przechodzisz 
szkolenie teoretyczne, potem, jeśli warunki pogodowe pozwalają, 
jeszcze w ten sam weekend są pierwsze skoki.

Jest jeszcze jeden przyziemny powód, dla którego przygodę ze 
spadochronem lepiej zaliczyć w Jastarni. Po wylądowaniu można 
pójść na gofra. 
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In English 

200 KM/H IN THE CLOUDS
The end of the summer has to be used well. I set off for the Hel 
Peninsula, to Jastarnia. It can be experienced in at least two 
ways. Traditionally, with waffles and a towel, this is surely 
charming. It can also be done unconventionally – you can go 
parachute jumping.

A decision to jump is not obvious to everyone. People are land 
creatures – some more, others less. But what would this life be if 
we were not to do something different from time to time? This 
is what I was thinking when I decided to “get out of my comfort 
zone” as coaches say. I can even say that I have jumped out of it.

My “comfort zone” was the airplane. It was pretty nice to sit 
in, although the stress was growing proportionally to the time 
left before the jump. I was not worried about my safety, more 
about my bony labyrinth. After all, I knew that I am jumping 
with the best. Before this whole adventure I speak with Bar-
tosz “Dragon” Staśkiewicz, one of the two founders of the Sky 
Camp drop zone. He is a multiple time champion of Poland in 
parachute jumping, a pioneer of AFF trainings in Poland and 
a tandem pilot.

– The parachuting school exists since 2001. A drop zone was 
launched ten years later – he says.

Hel Peninsula is a unique place. I ask how did it happen that 
they have decided to organize jumps right here.

– Earlier there were sightseeing flights taking place here. We 
thought: why not add parachute jumps to it? The beginnings car-
ried many unknowns, starting from the organization of the air 
space, through the fact that there are strong winds on the Penin-
sula. After all, this place is a Mecca for kite- and windsurfers. We 
had a few doubts, but the idea turned out to be a great hit.

Without doubt, the views are breath-taking. One of the most 
world renowned drop zones in the world is the one on Palm Is-
land in Dubai. But the famous palm was created by people. And 
our Hel Peninsula was created by the wind.

– Guests from abroad told me that jumps on the Hel Peninsula 
are more exciting because the landscape here is more natural. 
I've done a few hundreds of jumps in this place and every time 
when I open the parachute on three thousand meters I say 
“wow!” – Dragon tells me.

And there are plenty of foreign jumpers in Jastarnia. Every 
year Sky Camp organizes the Baltic Boogie here, an event for 
professionals from around the world. Observed from the ground 
they are quite impressive.

– When did your adventure with this sport begin?
– Around nine thousand jumps ago – laughs Dragon. – I did 

my first jump in 1993. It was a year after the Polish champion-
ships in glider acrobatics took place in my home town, Zielona 
Góra, when I thought to myself that I want to become a pilot. 
The main instructor on the course said to me: “Why stop at glid-
ers? Start jumping, this is real adrenaline!”. And I have started 
training in this direction. I thought that I would complete the 
basic course and that would be it, but, unfortunately, it is a heav-
ily addictive sport.

He started to jump professionally; he got into the national 
league. He was one of the first instructors in Poland who got 
licenced to jump in tandem and AFF – jumping with students, 
not “on the line” with a parachute with a round form, which 



opens right after jumping out of a plane; 
but through the help of free fall from 
four thousand meters with the inspector 
insuring their safety and a rectangular 
parachute. Today AFF is a standard form 
of parachute jumping teaching, much 
more safe and effective.

But our first and often only sky experi-
ence we undergo is the one as a passenger 
in a tandem jump.

– I always tell jumpers to treat the 
passenger as if it was them who are doing 
their first jump. Everyone gets scared. Even 
those, who come here fully sure. It is the 
tandem pilot’s job to diagnose that, as well 
as to run a training that explains a lot.

In tandem the equipment and pro-
cedures are safer than in an individual 
jump.

– I always tell the clients that the trip 
to the airport is more dangerous than the 
jump itself – says Dragon. – The whole 
spectrum of society jumps with us. My 
youngest passenger was six years old, the 
oldest – eighty six.
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People jump in tandem on different 
occasions. Instead of a honeymoon, 
because they have crossed forty, because 
they received a surprise-gift… I ask how 
it was. They all, stunned, say that it was 
awesome. So I get on the plane.

– Many people say that this is an ex-
treme sport. I prefer the word “spacious” 
– Dragon yells into my ear when we rise 
up to 4km.

The cameraman Grzegorz is signing in 
front of my face as if he was a mime. I am 
to show with my thumb that everything 
is okay and wave. Snapping away on his 
camera he looks like an extreme Harpo 
Marx. I don't know when my tandem pilot 
walks with me to the door. Good thing 
that he is bigger than me. We jump out 
on four thousand meters. The fall takes 
a minute. It is fast, 200km/h. The cloud 
is cold and wet. Somewhere in this white 
mist I catch a glance of Grzegorz, the 
cameraman. It will be a good film. We 
break through the cloud. The parachute 
opens more delicately than I have antic-

ipated. From now on I can simply enjoy 
the flight.

The trip ends in a soft landing. Is that 
everything? Yes it is. Did I get sick? No, 
I didn't. Even though I was scared sense-
less I know that I will jump again soon 
to really enjoy the fall. Dragon said that 
this was addictive. It works even on the 
“normal ones” like me, for whom a high 
enough level of adrenaline is the one that 
is felt when riding a tram without a ticket. 
Well, I might not be addicted, but I want 
to go again.

And what if the passenger in tandem 
likes it so much that he wants to go deeper 
into the world of jumps?

– Trivial thing. One course is all that 
is needed. You go through a theory 
course and later, if weather permits, the 
first jumps take place during the same 
weekend.

There is one more earthly reason why 
it is a good idea to begin your adventure 
with parachutes in Jastarnia. After land-
ing you can grab a waffle. 





22 PODRÓŻE 
travel



WSZYSTKO 
JEST PODRÓŻĄ
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Tony Kososki, a właściwie Przemysław Śleziak, to dwudziestotrzyletni 
gdańszczanin, który oruńskie kamienice postanowił zamienić na 

brazylijskie favele. Swoją samotną podróż autostopem przez Amerykę 
Południową rozpoczął od wolontariatu na Mistrzostwach Świata w Piłce 

Nożnej w Brazylii w 2014 roku. Doświadczenie, które go odmieniło, 
zawarł w książce „Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę”.

tekst: Sylwia Gutowska   zdjęcia: Tony Kososki
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„Wszystkiego nauczyłem się na Erasmusie. Przedtem nawet 
nie umiałbym udzielić wywiadu”, śmieje się Tony. Dla-
czego Tony? „Tak jakoś wyszło. Znajomi w Portugalii nie 

mogli wymówić mojego imienia.” W Portugalii wszystko się zaczęło. 
„Tam polubiłem podróżować i zacząłem to robić. Potem założyłem 
bloga, bo stwierdziłem, że mam fajne historie i tak jak inni mogę je 
opowiedzieć.” W opowiadaniu, na żywo i w książce, skupia się na 
każdym szczególe. Każde wspomnienie wywołuje u niego lawinę 
skojarzeń. Ale nie sposób mu przerwać czy się znudzić, bo robi to 
tak, że jego przygody przeżywasz razem z nim.

Ta z Ameryką Południową zaczęła się od mundialu w 2014 roku. 
Do Rio de Janeiro pojechał jako wolontariusz, miał dwadzieścia 
jeden lat. Brazylię wyśnił sobie, gdy na Erasmusie poznał grupę 
Brazylijczyków. To tam postanowił przełamać lęk – przed ludźmi, 
przed światem. „Sny to taki test. Jak czegoś się boję, ale pokonuję ten 
strach we śnie, to wiem, że pokonam go na jawie” – mówi. W po-
dróży przekroczył wiele granic. W Boliwii wziął udział w ceremonii 
z użyciem ayahuasci, szamańskiej rośliny zmieniającej świadomość, 
w tradycyjnych wierzeniach uważanej za lek. Bo celem całej tej 
przygody z Ameryką Południową była walka z własnymi ogranicze-
niami. Mówi, że samotna podróż to najlepszy sposób na poznanie 
samego siebie.

Przez całą drogę był zdany na siebie i łut szczęścia. Korzystał 
z uprzejmości znajomych poznanych w Portugalii czy później 
przygodnych ludzi. By zbić cenę za bilet autobusowy, zatrud-

niał się jako naganiacz, żeby zwiedzić pustynię solną, został 
pomocnikiem przewodnika. Zawsze udawało się gdzieś znaleźć 
schronienie, jakoś przedostać się do kolejnego punktu podróży. 
Ale naprawdę gorąco zrobiło się dopiero wtedy, gdy miesiąc przed 
terminem oddania pracy dyplomowej nadal był w Ameryce. „Gdy 
pisałem swoją pracę inżynierską, byłem w Limie i w tym czasie 
parę razy byłem bliski wylądowania na bruku.” Lima, stolica Peru, 
to dziewięciomilionowa metropolia. „Jest jak jedna czwarta Polski 
zbita w jedno miasto” – opowiada. Raz mieszkał na Couchsur-
fingu, raz w kościele, musiał nieźle się natrudzić, żeby znaleźć 
miejsce z komputerem. „Gdy moja mama potem przeczytała, co 
tam wyczyniałem... No, ale nic nie mogła zrobić. Pieniądze nawet 
by mi nie pomogły. Ale jednak udało się i dokończyłem pracę. 
Czasem po prostu musiałem powiedzieć mojemu gospodarzo-
wi, że przepraszam bardzo, ale nie mogę dłużej rozmawiać i pić 
piwko, bo muszę pisać.”

Pytam, czy podróż zmieniła jego sposób patrzenia na własny 
kraj. Mówi, że poszerzyła raczej jego perspektywę patrzenia na 
ludzi, środowisko i samego siebie. „Traktuję ją jako inwestycję. 
Rozwinęło mnie to – nie jako inżyniera, ale jako człowieka. Wiem, 
jak to jest łapać stopa w nocy, zmarznąć w namiocie. Dlatego teraz 
łatwiej mi zabrać autostopowicza niż osobie, która nigdy tego nie 
robiła. Jestem bardziej człowiekiem, bo więcej doświadczyłem. 
Nie chcę zanieczyszczać wody, bo wiem, że w wodzie jest życie, 
bo widziałem rafę koralową w Wenezueli. Chcę ją oszczędzać, bo 
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KAŻDE WSPOMNIENIE WYWOŁUJE U NIEGO 
LAWINĘ SKOJARZEŃ. ALE NIE SPOSÓB MU 
PRZERWAĆ CZY SIĘ ZNUDZIĆ, BO ROBI TO 
TAK, ŻE JEGO PRZYGODY PRZEŻYWASZ 
RAZEM Z NIM.

wiem, że gdzieś na świecie jej nie ma, jak 
nie pada deszcz, na przykład w Kolumbii.” 
Dowiedział się, że favele, czyli brazylijskie 
dzielnice biedy, nie są wcale takie straszne. 

„Po prostu ludzie, którzy tam mieszkają, 
często piastują zawody, które są słabo 
opłacane, jak na przykład kierowca auto-
busu. A życie w Brazylii w porównaniu do 
zarobków zwykłych ludzi jest naprawdę 
drogie” – mówi.

Najgorsze przeżycia Polaco wywiózł 
z Ekwadoru. „Po dotarciu do stolicy wsia-
dłem w autobus miejski, żeby udać się do 
centrum. W środku pewien pan z dzieckiem 
zaoferował mi pomoc w dostaniu się do 
albergue – miejsca, gdzie można przenoco-
wać za pół dolara. Weszliśmy razem w tłum. 
Trzy minuty w Quito, a mojego telefonu już 
nie było” – relacjonuje. To jedyny raz, kiedy 
mu się to zdarzyło, choć znajomi z Erasmusa 
ostrzegali, że kradzieże i rozboje w Ameryce 

Południowej są na porządku dziennym. 
Ale on wyjechał stamtąd z większą dozą 
wiary w ludzi niż przedtem. Miejscowi, 
widząc samotnego wędrowca, często 
ofiarowali mu obiad, a nawet nocleg we 
własnym domu. W czasie podróży kupił 
namiot, który rozstawiał czasem w jakimś 
bezpiecznym miejscu, jak choćby u stra-
żaków, czasem przenocował w przytułku. 
Ale robił to po to, by jak najwięcej zoba-
czyć i udowodnić, że do podróżowania 
nie trzeba mieć dużych pieniędzy.

Jednym z pomysłów Tony'ego na 
przyszłość są wykłady motywacyjne. By 
pokazać ludziom, że można podróżo-
wać i marzyć. „Niektórzy są tak bardzo 
zasklepieni w swoim przekonaniu, że 
nie da się, że nawet, jak pokazujesz im 
gotowe rozwiązania, widzą w tym jakiś 
haczyk. Mówię: <Patrz, lot do Brazylii za 
800 złotych w dwie strony>. <Na pewno 
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z miejscem stojącym i w trakcie lotu zabraknie paliwa>. Chciałbym 
zmieniać ludzkie życia, bo wiem, że to co robię, jest dobre. A wcze-
śniej tak nie robiłem. Uważam, że każdy ma misję.” Podróżować 
chce dopóty, dopóki jest młody, zdrowy i wolny. „Póki jesteśmy 
młodzi i nie musimy biegać po lekarzach. Później będzie coraz 
gorzej. Wiem, że nadejdzie moment, w którym będę musiał z tego 
chociaż częściowo zrezygnować. Wtedy będę brał ludzi na autostopa 
i opowiadał im swoje historie.” Dlatego też napisał książkę. „Chcia-
łem pokazać, że taki zwykły ziomek jak ja dał radę. Co innego, jak 
pisze do ciebie Cejrowski, którego znasz z telewizji, a inaczej, jeśli 
przemawia chłopak, który jest jeszcze nikim.”

Mówi, że każdy ma swój czas i właśnie teraz jest jego chwila na 
podróżowanie: „Cieszę się, że teraz ludzie tak szybko się nie żenią jak 
kiedyś. Ale jeśli zakocham się gdzieś w Australii, to może tam zosta-
nę, pomyślę o jakiejś pracy i nie dokończę już tej podróży”. Tony na 
swoim blogu ma bucket list, listę rzeczy, które chciałby zrobić przed 

śmiercią. Oprócz podróży do Rio (odhaczo-
ne) i zamieszkania w faveli (jeszcze przed 
nim, bo na razie był w nich tylko gościem) 
chce przytulić lwa i spotkać się ze Snoop 
Doggiem.

Jego blog to „Vai lá cara!”, co po portugal-
sku znaczy „Dawaj!”, „Naprzód!”, czyli, jak 
tłumaczy Tony, „nie dawaj pieniądze, tylko 
dawaj przed siebie”. Od bloga przeszedł 
do papierowej książki, by mieć pamiątkę 
i dotrzeć do ludzi. Ale w głowie młodego 
Polaco tworzy się tysiąc pomysłów na 
minutę. Jednym z nich jest relacjonowanie 
kolejnych podróży za pomocą filmików 
na Youtube. Będzie jeszcze druga książka, 
relacja z dalszej części wyprawy po Ameryce 
Południowej, bo „Nie każdy Brazylijczyk...” 
opisuje Brazylię, Boliwię i kończy się 
w Iquitos, w Peru. Ma ona nosić tytuł „Co to 
znaczy być bogatym”. Będzie o Ekwadorze, 
Kolumbii i Wenezueli.

„Ludzie pytają się mnie, gdzie teraz pojadę. 
Mówię im, że całe życie jest podróżą.” We 
wrześniu, czyli wtedy, gdy ukaże się ten ar-
tykuł, Tony będzie już w drodze do Senegalu. 
Właśnie zaczął uczyć się francuskiego. Jak 
zwykle na własną rękę, z Internetu. 

In English 

EVERYTHING IS A JOURNEY

Tony Kososki, or, as a matter of fact, Prze-
mysław Śleziak, is a 23-year-old citizen of 
Gdansk, who decided to leave tenement 

WIEM, ŻE NADEJDZIE MOMENT, 
W KTÓRYM BĘDĘ MUSIAŁ Z TEGO 
CHOCIAŻ CZĘŚCIOWO ZREZYGNOWAĆ. 
WTEDY BĘDĘ BRAŁ LUDZI NA AUTOSTOPA 
I OPOWIADAŁ IM SWOJE HISTORIE.
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all started in Portugal. „It was there that I took a liking to journeys 
and started to travel. Then I founded a blog, because I concluded 
that I had many cool stories to tell and I can share them with others.” 
In his storytelling – be it in a conversation or in his book – he focus-
es on every single detail. Each memory causes a stream of associa-
tions. But it’s just not possible to cut him off or get bored, because he 
does it in such a way that you live vicariously through his adventures.

The one with South America began from Mundial in 2014. He 
went to Rio de Janeiro as a volunteer, when he was 21 years old. He 
had started to dream about Brazil after he had met a group of Bra-
zilians on Erasmus. He decided to conquer his fears – of people, of 
the world – precisely in that place. “Dreams are some kind of a test. 
When I am afraid of something, but somehow manage to overcome 
this fear in my dream, I know I’ll be able to do it also in reality,” he 
says. During his travels, he crossed many a border. In Bolivia, he 
took part in a ceremony with the use of ayahuasca, a shamanist 
plant distorting consciousness and considered a cure in traditional 
beliefs. Because the ultimate goal of his adventure in South America 
was to fight with his own limitations. He says that a solitary travel is 
the best way to get to know yourself.

Throughout his entire journey, he had to fend for himself and 
depend on luck. He took advantage of the kindness showed by his 
Portuguese friends or, later, random people. To lower the price 
for a bus ticket, he worked as a pitchman; to visit a salt desert he 
became a guide’s assistant. Somehow, he always managed to find 
shelter, to get to the next point of the journey. But things got really 
dangerous when a month before the deadline for the submission of 
his diploma thesis he was still in America. “When I was writing my 
engineering thesis, I was in Lima and during this time I was on the 
verge of ending up on the street, several times.” Lima, the capital of 
Peru, is a metropolis with population of 9 million people. “It’s as if 
a quarter of Poland was squeezed into one city”, he says. Once, he 
lived on Couchsurfing, once in a church, and he had to go to really 
great lengths to find a place with a computer. “When my mom later 

houses in Orunia for Brazilian favelas. He began his solitary 
hitchhike journey through South America from volunteer work at 
the 2014 FIFA World Cup in Brazil. He described his experience 
in a book entitled Nie każdy Brazylijczyk tańczy sambę (Not every 
Brazilian dances samba).

“I learned everything on Erasmus. Earlier, I wouldn’t have even 
known how to give an interview,” laughs Tony. Why Tony? “It just 
happened. My friends in Portugal couldn’t pronounce my name.” It 
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read what I was doing there… Well, but 
she couldn’t have done anything. Money 
wouldn’t have helped me. But somehow 
I managed and finished my thesis. Some-
times I just had to tell my host that I was 
terribly sorry but I couldn’t talk and sip 
beer anymore, because I needed to write.”

I ask if the journey has changed the way 
he looks at his own country. He replies 
that it has rather broadened his perspec-
tive when it comes to looking at people, 
environment and himself. “I treat it as an 
investment. It developed me – not as an 
engineer, but as a man. I know how it is to 
hitchhike at night, get freezing cold under 
a tent. This is why taking a hitchhiker is 
much more easier for me than for a person 
who has never done it before. I’m more of 
a man, because I experienced more. I don’t 
want to pollute water, because I know that 
there’s life in it, because I saw the coral reef 
in Venezuela. I want to save water, because 
I know that there are shortages of it some-
where in the world, when the rain stops 
raining, like in Colombia, for example.” He 
learned that favelas, or Brazilian slums, are 
not that bad. “It’s just that the people who 
live there often have professions that are 

are so deeply convinced they are not able 
to do something that even when you 
give them a ready solution, they still find 
a hidden catch. I say ‘Look, there’s a flight 
to Brazil for 800PLN in both directions.’ 
They answer, ‘I’m sure they include only 
standing places and that we’ll run out 
of fuel halfway through.’ I would like 
to change people’s lives, because I know 
that what I’m doing is good. And I wasn’t 
doing it before. I think that everyone’s got 
a mission.” He wants to travel as long as 
he’s young, healthy and free. „As long as 
we’re young and don’t have to sit in the 
waiting rooms in health centres every day. 
It will get worse with time. I know that 
there will come a moment when I’ll have to 
resign from it, at least partially. Then, I’ll 
take hitchhikers and tell them my stories.” 
That’s why he wrote his book. „I wanted to 
show everyone that even an ordinary guy 
like me can do this. It’s an entirely different 
story when you’re addressed by Cejrowski, 
whom you know from television, and an 
entirely different story when you’re spoken 
to by a guy who is still a no name.”

He says that everyone has their time, 
and now it’s his time for travelling. “I’m 
really glad that people don’t get married 
as soon as they used to. But if I fall in 
love somewhere in Australia, maybe I’ll 
stay there, think about getting a job and 
won’t ever finish that journey.” Tony has 
a bucket list on his blog – a list of things 
he would like to do before he dies. Apart 
from a journey to Rio (checked) and living 
in a favela (which he still has to accomplish, 
since being a guest doesn’t count), he wants 
to hug a lion and meet Snoop Dogg.

His blog is called Vai lá cara!, which 
means “Go for it!,” “Go on!” in Portuguese. 
He moved from a blog to a paper book to 
have a souvenir and to reach people. But 
the young Polaco has millions of ideas 
per minute. One of them is documenting 
his future journeys by putting movies on 
YouTube. There will be yet another book, 
an account of the other part of the travel 
throughout South America, because Nie 
każdy Brazylijczyk tańczy sambę describes 
Brazil, Bolivia, and ends in Iquitos, Peru. It 
will be entitled Co to znaczy być bogatym 
(What it means to be rich). It will be a sto-
ry about Ecuador, Colombia and Venezuela.

„People ask me where I will go next. I tell 
them that the entire life is a journey.” In 
September, when this article is published, 
Tony will be on his way to Senegal. He has 
just started to learn French. As usual, on 
his own, from the Internet. 

severely underpaid, for example a bus driver. 
And living in Brazil, when you consider the 
salary of an average person, is really expen-
sive,” he explains.

The Polaco’s worst experience was in 
Ecuador. “After I arrived at the capital city, 
I got on the local bus to get to the centre. 
A certain man with a child offered to walk 
me to albergue – a place when you can 
sleep for 50 cents. Together, we entered the 
crowd. Three minutes in Quito and I lost 
my phone,” he says. It was the only time it 
happened, although his friends from Eras-
mus had warned him that thefts and rob-
beries in South America are very common. 
But he left the continent with greater faith 
in people than before. Local people, upon 
seeing a solitary wanderer, often invited 
him for a meal, and even let him stay over 
for the night. On his way, he bought a tent 
which he sometimes put up in safe places, 
like near a fire brigade, sometimes he slept 
in a shelter. But he did it to see as much as 
possible and prove that travelling does not 
require much money.

One of Tony’s ideas for the future are 
motivational lectures. To show people that 
one can travel and dream. “Some people 
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OPIEKUN
REŻ. MICHEL FRANCO

Ze slow cinema jest trochę jak 
z malarstwem abstrakcyjnym 

– postawmy obok siebie dwie 
abstrakcje łudząco podobne w formie 
i jedna zażre, a druga nie. Nie sposób tego 
wytłumaczyć, ale intuicja podpowiada, że 
tak właśnie jest i koniec – kwadrat z lewej 
ma moc hipnotyczną, a ten z prawej to 
zwykły bohomaz. Nowa fala w kinie mek-
sykańskim wysforowała się przed rosnącą 
grupę twórców rozmiłowanych w filmo-
wym minimalizmie, czyniąc z długich, 
kontemplacyjnych ujęć nieomal styl 

narodowy. O ile jednak przed auty-
stycznymi utworami Carlosa Reygadasa 
wszystkich sumiennie ostrzegam, a do 
filmów Fernando Eimbckego zachęcam 
bez euforii, pojawił się na horyzoncie 
kolejny młodzian (wciąż nazywam tak 
wszystkich ludzi młodszych od siebie, 
choć wypada, żeby przed pięćdziesiątką 
mi przeszło), którego ostatnie dzieło mam 
za przykład kina krynicznej czystości. 
Michel Franco, bo o nim mowa, przed 
dwoma laty został nagrodzony w Cannes 
za film „Pragnienie miłości”, pokazu-

jący zdumiewające, bezinteresowne 
okrucieństwo nastoletniego stada wobec 
nieakceptowanej Nowej w klasie. Film 
był przy okazji studium nieprzepraco-
wanej żałoby, śmierć była silnie obecna 
w przestrzeni pozakadrowej, jako nagłej 
i dotkliwej nieobecności. Nagrodę wrę-
czał Tim Roth, oczarowany filmem do 
tego stopnia, że w kolejnym dziele Franco, 

„Opiekunie”, do którego się dołożył także 
jako producent, praktycznie nie schodzi 
z ekranu. I tu już śmierć jest uporczywie 
obecna jako proces umierania, wstydli-



OPIEKUN

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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wy, nieapetyczny, wypierany i chowany 
przez zdrowe społeczeństwo. USA to kraj 
jeszcze bardziej popieprzonych kołtunów 
niż Polska – skoro więc karmienie piersią 
w miejscu publicznym uważa się za skan-
dal, tym łacniej umieszcza się w miej-
scach odosobnienia umierających. Roth 
gra tutaj kogoś w rodzaju anioła dobrej 
śmierci, ale nie bójcie się słowa „anioł”, 
to nie jest pierdołowata komedia rodem 
z Krakowa, to kawał soczystej sztuki 
mięsa filmowego. Streszczenie działa tak 
odstraszająco, że zobaczyłem „Opiekuna” 
z półrocznym opóźnieniem – oto bowiem 
przez półtorej godziny aktor, którego nie 
lubię, pomaga w czynnościach toaleto-
wych terminalnie chorym. Tak łatwo było 
tu popaść w emocjonalny szantaż, tak bli-
sko było do granicy pornografii śmierci, 
że genialny efekt końcowy należy docenić 
tym bardziej. A kiedy już wygodnie wy-
mościmy się w perwersyjnej przyjemności 
kinomana, zachwyconego filmową robotą, 
Franco hałaśliwie dowala ostatnim akor-
dem, odrzucającym, kontrowersyjnym, 
irytującym. Ale nikt nie powiedział, że 
ma być miło.

Moje odkrycie ostatnich miesięcy, lek-
tura obowiązkowa. 

In English 

CHRONIC 
directed by Michel Franco

Slow cinema is a bit like abstract painting 
– if we juxtapose two abstract paint-
ings, strikingly similar in form, one will 
click, the other won't. It's impossible to 
explain, but intuition suggests that it's 
like that and that's all – the square on the 
left is hypnotising, whereas the one on 
the right is just a daub. The new wave in 
the Mexican cinema took the lead with 
a growing number of directors enthusiastic 
about film minimalism, nearly making 
long reflective takes a national style. Even 
though I duly warn everybody of autistic 
works of Carlos Reygadas and recommend 
the films of Fernando Eimbcke without 
great enthusiasm, another sapling (I still 
call everyone who's younger than me like 
that, although it's only right that I’ll have 
stopped by the time I'm fifty) has appeared 
on the horizon. I regard his last work as an 
example of the cinema of absolute purity. 
Michel Franco, two years ago, won an 
award at the Cannes Film Festival with his 
film ‘After Lucia’, depicting shocking and 
disinterested cruelty of a flock of teenagers 

to the New Girl in class. The film was 
also a study of unfinished mourning – 
with death strongly present off screen as 
a sudden and acute absence. The award 
was presented by Tim Roth, enchanted 
with the film to such an extent that in his 
next film of Franco, ‘Chronic’, to which 
he contributed also as a producer, he 
practically doesn't leave the screen. And 
here the death is persistently present as 
a process of dying – shameful, uninvit-
ing, denied and hidden by the healthy 
society. The USA is a country of even more 
screwed up obscurants than Poland – if 
they regard breast-feeding in public as 
a scandal, the more eagerly they put dying 
people in isolation. Roth appears here as 
some kind of an angel of good death, but 

don't be afraid of the word ‘angel’ – it's 
not a corny comedy from Cracow, this 
film is a piece of art meat. A summary is 
so discouraging that I saw ‘Chronic’ half 
a year later – for an hour and a half an 
actor, whom I dislike, assists chronically ill 
people in the bathroom. It was so easy to 
fall into emotional blackmail, so close to 
cross the border where death pornography 
begins, that the brilliant end result should 
be appreciated even more. And when 
we're already comfortable in the perverse 
pleasure of a film fan enchanted with the 
film work, Franco punches us with the last 
accord, repulsive, controversial, irritating. 
Nobody said it would be nice.

It's my discovery of the last months, 
a must-see. 
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NIE BÓJCIE SIĘ SŁOWA „ANIOŁ”, TO KAWAŁ 
SOCZYSTEJ SZTUKI MIĘSA FILMOWEGO. 
STRESZCZENIE DZIAŁA TAK ODSTRASZAJĄCO, 
ŻE ZOBACZYŁEM „OPIEKUNA” 
Z PÓŁROCZNYM OPÓŹNIENIEM.



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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SABAT BEZ TAJEMNIC
CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

Margaret Alice Murray, 
„WIEDŹMI KULT W EUROPIE 
ZACHODNIEJ”,  
Wydawnictwo Dowody Na Istnienie, Warszawa 2016

Blisko sto lat czekała na polskie wydanie kultowa w kręgach tzw. 
neopogan książka o wiedźmach, napisana przez brytyjską antropo-
log i religioznawczynię Margaret Alice Murray.

Teza Murray jest prosta i atrakcyjna: europejskie czarownice 
(o istnieniu których wiemy przede wszystkim za sprawą ich okrut-
nych prześladowań w wiekach XV-XVIII) to nie zwykłe kobieciny, 
zajmujące się zielarstwem i położnictwem, co padły ofiarą ciemnoty 
i histerii. To również nie – jak twierdziło wielu historyków chrze-
ścijan – podejrzane wyznawczynie kultu Szatana, uprawiające an-
tychrześcijańską czarną magię. Czarownictwo (dla którego Murray 
stworzyła oddzielny termin „kult Dianiczny) to religijne wierzenia 
i rytuały, które zdaniem brytyjskiej badaczki były starożytną religią 
Europy. A religia ta czciła nie chrześcijańskiego Diabła, ale przed-
chrześcijańskiego Boga, którego kult związany był z płodnością.

W opinii Murray wcześniejsze religie nie mogły zniknąć wraz 
z konwersją na chrześcijaństwo europejskich władców. Ich poddani 
z pewnością dalej odprawiali odwieczne rytuały i podtrzymywali 
wierzenia przodków, przyjmując jedynie wierzchnie, naskórkowe 

formy chrześcijaństwa. Z wiekami jednak chrześcijaństwo umacnia-
ło się coraz bardziej, aż w wieku XV Kościół poczuł się na tyle mocny, 
że wraz z opublikowaniem bulli papieża Inocentego VIII „Summis 
desiderantes affectibus” (potępiającej czary i herezje), wydał otwartą 
wojnę ostatnim niedobitkom pogaństwa. Zaś inkwizycyjne świadec-
twa, jakie pozostały po prześladowaniach tzw. czarownic, pomagają 
dziś zrozumieć, na czym polegał ów wiedźmi, Dianiczny kult. 

Książka Murray wydaje mi się fascynująca, bo cytując obficie 
źródła historyczne, szczegółowo opisuje ceremonie inicjacyjne 
czarownic, ich śluby, zgromadzenia (nie tylko sabaty, ale i esbaty), 
rytuały (hołdy, tańce, uczty, sakramenty, zaklęcia) oraz organizację 
(tzw. koweny). A jakby komuś było mało, jest też dodatek, w którym 
można przeczytać, jak m.in. z pietruszki, tojadu, belladonny, sadzy, 
krwi nietoperza i dziecięcego sadła zrobić maść do latania.

Nie próbowałem, ale tylko dlatego, że nie lubię latać. 

In English 

SABBATH WITH NO SECRETS

Abook about witches, cult among the so-called neo-pagans, written by 
Margaret Alice Murray, a British anthropologist and religion expert, 
waited nearly one hundred years to be published in Poland.

Murray's thesis is simple and attractive: European witches (about 
whose existence we know mostly owing to the cruel persecution they 
suffered in 15th–18th centuries) weren’t ordinary women dealing with 
herbal medicine and obstetrics that fell victim to ignorance and hys-
teria. Neither were they – as a number of Christian historians claimed 

– suspicious followers of the Satanic cult practising anti-Christian black 
magic. Witchcraft (for which Murray coined a separate term ‘the 
Dianic cult’) embraces religious beliefs and rituals, which, according 
to the British scholar, were the ancient religion of Europe. This religion 
didn't worship the Satan, but a god of pre-Christian times, related to 
a fertility cult.

According to Murray, former religions couldn't disappear with 
the conversion of European rulers to Christianity. Certainly, people 
continued to perform the ancient rituals and follow the beliefs of 
their ancestors, converting to Christianity only on the surface. With 
time, however, Christianity was getting stronger and stronger, and 
in the 15th century, the Church felt strong enough to declare war on 
the last pagan survivors with the publication of Summis desiderantes 
affectibus – a papal bull condemning witchcraft and heresy issued by 
Pope Innocent VIII. Inquisition evidence regarding the persecution of 
the so-called witches that has remained enables understanding of the 
witchcraft – the Dianic cult. 

I find the book fascinating because it describes ceremonies of witch-
es' initiation, their vows and assemblies (not only sabbaths, but also 
esbats), rituals (homage, dances, feasts, sacraments, charms and spells) 
and organisation (so-called Covens). And if that's not enough, there is 
also an appendix with instructions to make a flying ointment from i.a. 
parsley, aconite, belladonna, soot, bat's blood and child's fat.

I haven't tried – only because I don't like flying. 
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OLIMPIJSKO 
I SENTYMENTALNIE

Całe wakacje ze sportem. Najpierw piłka nożna, a potem 
setki dyscyplin olimpijskich, które większość z oglądających 

w transmisji telewizyjnej widziała po raz pierwszy w życiu. Czy 
to nie jedyne piękno igrzysk olimpijskich, jakie nam się ostało? 
Oto znów, jak przy okazji Euro, wspomnieniowe wynurzenia 

człowieka, który nie jest stary, ale młody już też nie.

O igrzyskach w Rio napisano już 
wszystko co należało napisać, więc 
sam nie będę się nad nimi znacząco 

pochylał. Wystarczy przyznać się, że ich 
ostatnie dni były już dla mnie katorgą. I do 
tej pory nie potrafię sobie przypomnieć 
niczego, co dotknęłoby moją wrażliwość. 
A może po prostu jestem już za stary? 
A może naoglądałem się tego sportu przez 
te wszystkie lata? 

Tak, tak, lata! Moje pierwsze wspomnienie 
olimpijskie to Vućko – wilczek, który był 
maskotką zimowych igrzysk w Sarajewo 
w 1984 roku. Tegorocznej maskotki nie znam. 
Nie wiem nawet kto zaśpiewał hymn igrzysk 
w Rio. Pewnie dlatego, że się tym nie zainte-
resowałem. Faktem jest jednak, że „Hand in 
Hand” zespołu Koreana, czy „One moment 
in Time” Whitney Houston (Seul 1988) same 
wpadały do głowy i na długo zostawały. 
A kiedy David Foster w Calgary zagrał „Can’t 
You Feel it” aż chciało się założyć narty.

Ciekaw jestem na jak długo zostaną mi 
w głowie takie chwile jak ta z Anitą Wło-

In English 

OLYMPIC AND 
SENTIMENTAL
The whole summer with sports. First 
football and later hundreds of Olympic 
disciplines, which most of the viewers saw 
on a television transmission for the first 
time ever. Is this not the single beauty of 
the Olympic Games which is left? Here and 
now, as with the European Championships, 
sentimental thoughts of a person, who is 
not yet old, but not young anymore either.

Everything that should be written about the 
championships in Rio was already written, 
so I will not linger on them too much. It 
is enough to state that the last few days 
were pure torture for me. And even now 
I cannot remember anything that would 
have touched my sensitivity. Or maybe I am 
simply too old for this? Maybe I saw enough 
of sport throughout the years?

Yes, yes, years! My first Olympic memory 
is Vucko – the wolf that was an Olympic 
Mascot in Sarajevo in 1984. I do not know this 
year’s mascot. I do not even know who sang 
the championship anthem in Rio - probably 
because I was not interested in this. Neverthe-
less, the fact is that Koreana’s Hand in Hand 
or Whitney Huston’s One Moment in Time 
(Seoul 1988) popped into our heads by them-
selves and stayed there for a long time. And 
when David Foster in Calgary played Can’t 
You Feel It he made us want to put on skis. 

I wonder for how long will moments 
like those with Anita Włodarczyk in main 
role stay in my head? I can still see the tears 
of Arek Skrzypaszek receiving two gold 
medals during the games in Barcelona 
in 1992. Just like the finale football match 
between Poland and Spain. Maybe because 
of the place, in which I was watching it – at 
one of Bieszczady Mountains’ hosts (we did 
not have a TV in our tent).

We longed for the Olympics when we 
were young because sport in TV was a rarity. 
Now there is too much of it. Too much of 
it was shown during Euro and during the 
Olympics. Too much of everything. Imme-
diately after the end of a Polish judo fighter’s 
fight we were attacked by a wrestling match 
of an Uzbekistan participant with the repre-
sentative of Azerbaijan. Hmm.

Now it is the time to rest from great 
sport events. And to think about why, com-
pletely unexpectedly, surprisingly and even 
shockingly, a football event worked out way 
better for us than an Olympic event. Would 
we want for it to stay this way? Zd
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darczyk w roli głównej? Bo łzy Arka Skrzy-
paszka odbierającego dwa złote medale 
igrzysk w Barcelonie w 1992 roku mam 
przed oczami do tej pory. Tak jak finałowy 
mecz z Hiszpanią polskich piłkarzy. Może 
z powodu miejsca, w którym go oglądałem 

– u któregoś z bieszczadzkich gospodarzy 
(bo w namiocie nie mieliśmy telewizora).

Chłonęliśmy igrzyska kiedy byliśmy 
młodzieńcami, bo sport w telewizji był 
rarytasem. Teraz mamy przesyt. Przesyt, 
który czuło się podczas Euro i podczas 
igrzysk. Za dużo wszystkiego. Tuż po za-
kończeniu walki polskiego judoki byliśmy 
atakowani walką zapaśniczą zawodnika 
z Uzbekistanu z reprezentantem Azerbej-
dżanu. Hmm.

Teraz czas na odpoczynek od wielkich 
imprez sportowych. I na zastanowienie 
się dlaczego, zupełnie niespodziewanie, 
zaskakująco i wręcz szokująco, impreza 
piłkarska wyszła nam o niebo lepiej od 
imprezy olimpijskiej. Czy chcielibyśmy by 
tak już zostało? 

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.



Zobaczyłem go na lotnisku w Hel-
sinkach. Obserwowałem przez 
dłuższą chwilę. Był cały szary. 

Miał popielaty garnitur, siwe włosy 
i brwi. Siedział z głową lekko skierowaną 
w stronę okna, choć nie podążał wzro-
kiem za żadnym z kołujących na płycie 
lotniska samolotów. Po twarzy błąkał mu 
się uśmiech. Tak uśmiechają się ludzie, 
którzy wiedzą, że za chwilę spotka ich coś 
miłego. Zasłużeni dla powiatu mieszkań-
cy, którzy za chwilę otrzymają medal od 
wójta. Rodzice, których dziecko odbiera 
świadectwo z wyróżnieniem, czy sole-
nizantka, która wie, że za chwilę jej mąż 
wygłosi na jej cześć pochlebny toast. Tak 
również uśmiechał się Pan Szary. I czekał. 
Nie zwróciłby mojej uwagi, gdyby nie to, 
że na kolanach trzymał duży pakunek. Nie 
zmieniał pozycji, siedział prosto, żylastymi 
dłońmi obejmował karton. Niekiedy lekko 
przesuwał palcami, jakby chciał pogłaskać 
to, co było w środku pakunku.

– Dokąd pan leci? – zapytałem, przy-
siadając się do niego. Nie zareagował 
od razu. Potrzebował chwili. Wyraźnie 
wytrąciłem go z zamyślenia. Popatrzył 
na mnie. Wtedy zauważyłem, że oczy 
też ma w szarym kolorze. Uśmiechnął 
się. – Do Kuusamo. Do wnuka – dodał, 
ściskając jednocześnie pakunek odrobinę 
mocniej. – Zastanawiam się, jak udało 
się panu przejść przez kontrolę z taką 
paczką – zagaiłem. – Pan też myśli, że 
to pewnie bomba, tak jak oni – wskazał 
głową w kierunku bramek. – Wcale tak 
nie myślę... – próbowałem się bronić, ale 
nie słuchał mnie i mówił dalej. – Miałem 
masę kłopotów z celnikami. Trzymali 
mnie chyba z godzinę. Ale to nie ma 
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HEL. PAN SZARY
znaczenia... Bo wie pan, kiedy byłem 
mały, w miasteczku nieopodal mojej 
szkoły był sklep, który miał na wystawie 
piękną, drewnianą kolejkę z mosiężnymi 
zdobieniami. Moi rodzice byli biedni 
i nie stać ich było na jej zakup. Pozwo-
lili mi tylko na przyglądanie się jej zza 
szyby, każdej niedzieli, kiedy wracaliśmy 
ze zboru. Obiecałem sobie wtedy, że jak 
będę miał syna, to kupię mu taką kolejkę. 
Los jednak dał mi trzy córki. Pół roku 
temu średnia z nich urodziła syna. To 
mój pierwszy wnuk. Nie wahałem się ani 
chwili. Znalazłem w Internecie kolejkę. 
Jest łudząco podobna do tej z mojego 
dzieciństwa. Właśnie lecę, żeby zobaczyć 
wnuka po raz pierwszy w życiu. A ta ko-
lejka jest dla niego. Moja żona powiedzia-
ła, że jestem niemądry. Pan też tak myśli? 

– spojrzał na mnie wyczekująco w obawie, 
że mogę potwierdzić wersję żony. – Nie 

– odpowiedziałem łagodnie. – Myślę, że 
bardzo dobrze pan robi. To wspaniałe 
móc spełniać marzenia. 

In English 

HEL. MR. GREY
I saw him at the airport in Helsinki. I ob-
served him for a longer while. He was grey 
from head to toe. He had grey suit, gray hair 
and gray eyebrows. He sat with his head 
tilted slightly towards the window, although 
his gaze was not following any of the planes 
circling on the apron. There was a hint of 
a smile playing on his lips. People who smile 
like that know that something good is going 
to happen to them, for example town resi-
dents of merit who are to be awarded a medal 
from the hands of the mayor, parents whose 

child receives an outstanding report card, or 
a woman celebrating her birthday, knowing 
that her husband is about to propose a toast. 
And it was in this way that Mr. Grey was 
smiling. And he was waiting. But he wouldn’t 
have caught my attention if it hadn’t been 
for a huge package he was holding. He didn’t 
change his position, he just sat there ramrod 
straight, clutching the cardboard box in his 
veined hands. Every now and then, he would 
move his fingers as if he wanted to stroke 
whatever was in the box.

„Where are you headed?” I asked, sitting 
next to him. He didn’t react right away. He 
needed a while. I must have pulled him out 
of his reverie. He looked at me and I noticed 
that his eyes were grey too. He smiled. 

“To Kuusamo. To my grandson,” he added, 
giving the box a tighter squeeze.

“I’m wondering how you managed to go 
through the security check with this box,” 
I asked conversationally.

“You must think there’s a bomb inside, just 
like they did,” he pointed towards the securi-
ty gates with his head.

“No, not at all,” I tried to defend myself, but 
he cut me off.

“I had a lot of problems with customs 
officials. They kept me there for almost an 
hour. But it doesn’t matter. Because, you 
know, when I was a child, in my family 
town, not so far away from my school, there 
was a shop, and in its window display there 
was a beautiful wooden railway model with 
brass ornaments. My parents were poor and 
couldn’t afford to buy it. They only let me 
look at it from behind the window, every 
Sunday on our way back from the church. 
I promised to myself that in the future 
I would buy such a train set for my own son. 
But it so happened that I have three daugh-
ters. Half a year ago, one of them gave birth 
to a boy. It’s my first grandchild. I didn’t 
waver for a second. I found a railway model 
on the internet. It is almost the same as the 
one from my childhood. I’m on my way 
to see my grandson for the first time. And 
this train set is for him. My wife said I was 
being ridiculous. Do you also think that?” he 
looked at me expectantly, as if he was anxious 
I shared his wife’s opinion.

“No,” I said gently. “I think you’re doing 
the right thing. It’s great to be able to make 
your dreams come true.” 

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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Z ZAKOPANEGO 
DO SŁUPSKA

Po co odwiedzać Słupsk? Nie leży 
przecież nad samym morzem, jak 
pobliska Ustka. Ale zboczyć z trasy 

trzeba dla tutejszej gwiazdy, skandalisty 
i prowokatora. Jest nim Witkacy, wielki 
nieobecny tego miasta.

Bon vivant z Zakopanego
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 
w 1885 roku Warszawie jako syn Stanisława 
Witkiewicza, malarza, pisarza i architek-
ta, twórcy stylu zakopiańskiego. Staś nie 
uczęszcza do szkoły, pobiera nauki w domu, 
co na pewno ma wpływ na jego późniejszy, 
nieprzeciętny rozwój indywidualizmu. 
Ojciec nie chce, by syn poszedł w jego 
ślady. Pomimo zakazów Stanisław Ignacy, 

pseudonim Witkacy, idzie na malarstwo na 
krakowską ASP. Wiele podróżuje, między 
innymi do Paryża i Wiednia, gdzie poznaje 
współczesną sztukę awangardową. Przenosi 
ją na rodzimy grunt, do Zakopanego, gdzie 
po I wojnie światowej wraz z wybitnymi ar-
tystami dwudziestolecia międzywojennego 
współtworzy ruch formistów. Od tworzenia 
bardziej pociąga go teoretyczne podejście. 
Ustanawia Teorię Czystej Formy – sztuki, 
która powoduje przeżycie metafizyczne. Jest 
krytykiem i filozofem kultury. Jego wizje 
przepełnia katastrofizm.

W 1925 roku Witkacy postanawia zerwać 
ze sztuką i zakłada „Firmę Portretową 
S.I. Witkiewicz”. To cyniczne zagranie ma 
być sposobem na mieszczański snobizm, 

Choć sam Witkacy w Słupsku nigdy nie był, to 
największa kolekcja jego dzieł znajduje się właśnie 

w tamtejszym Zamku Książąt Pomorskich. Wracając 
z pomorskich wojaży warto tam zajrzeć, by dowiedzieć 

się, że sztuka nie zna granic.

tekst: Sylwia Gutowska
zdjęcia: Mat.Prasowe

objawiający się w zamawianych na potęgę 
portretach. Aby nie było wątpliwości, jaka 
cena przysługuje za „usługę”, tworzy „Re-
gulamin”, w którym dzieli portrety na typy 

– A, B, C, D i E. Jedynym, który nie podlega 
cenie, jest typ C, który artysta wyjątko-
wo zalicza do Czystej Formy. Produkcja 
portretów w pewnym momencie staje się 
dla niego głównym źródłem utrzymania. 
Każdy przedstawiciel inteligencji uważa za 
coś w dobrym tonie, aby będąc w Tatrach, 
odwiedzić „zakopiańskiego Cygana”. Często 
portretuje swoich przyjaciół, którzy urzą-
dzają dla niego przyjęcia, nazywane przez 
artystę orgiami. Za te prace nie pobiera 
opłat. Większość swoich dzieł skrzętnie 
podpisuje ilościami używek zażytymi przed 
tworzeniem. Podchodzi do tego nad wyraz 
uczciwie, bo oprócz narkotyków odnotowu-
je herbatę, kawę, papierosy i „pyfko”.

Witkacy w siermiężnym PRL-u
Jest rok 1965. W Polsce Ludowej panuje sztu-
ka użytkowa. Ale nie taka, jaką z cynizmem 
uprawiał twórca Czystej Formy. Owszem, 
w minionym ustroju dostrzeżono już war-
tość artystyczną witkacowskiego dramatu, 
ale jego twórczość plastyczną nadal spowi-
jają mroki. W tych realiach Witkacy trafia 
do Słupska. Inicjatorem zakupu obrazów 
Witkacego był Janusz Przewoźny, ówczesny 
dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego. 
Ten wybitny historyk sztuki nie ugiął się 
pod naporem polityki kulturalnej PRL, 
która takich wywrotowców jak Witkacy 
nakazywała omijać szerokim łukiem, i 110 
dzieł, odrzuconych wcześniej przez muzea 
w Warszawie i Gdańsku, stało się własno-
ścią słupskiej instytucji. Ich poprzednim 
właścicielem był mieszkający w Lęborku 
Michał Białynicki-Byrula, syn jednego 
z najbliższych zakopiańskich przyjaciół ar-
tysty, lekarza, Teodora Białynickiego-Byruli. 
Tego samego, pod którego okiem Witkacy 
eksperymentował z peyotlem.

Witkacy forever
Po pierwotnym zakupie muzeum wzboga-
ciło się o kolejne prace artysty, wykupując 
je od innych zakopiańskich przyjaciół. 
Dzisiejsza kolekcja liczy 253 dzieła. Wśród 
nich są głównie portrety z lat 1925-39, ale 
też pejzaże i kompozycje. To najwięk-
sza kolekcja dzieł Witkacego na świecie. 
Udostępnianych jest średnio 120 z nich – 
ekspozycja przechodzi stałe przetasowania. 
Muzeum działa prężnie nad popularyzacją 
twórczości Witkacego. Odbywają się tam 
m.in. lekcje dla dzieci. Miasto korzysta ze 
splendoru, jaki przydał mu zakopiański 
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motherland, to Zakopane, where, after the First World War, together 
with outstanding artists of the interwar period, he creates the 
movement of ‘formist’ artists. He is more interested in theory than 
in creating. He develops the Theory of Pure Form – a kind of art that 
evokes metaphysical experience. He is a critic and a philosopher of 
literature. In his visions, a theory of catastrophism prevails.

In 1925, Witkacy decides to break with art and sets up a portrait 
company ‘Firma Portretowa S. I. Witkiewicz’. This cynical move is 
a response to the snobbery of the middle-class, manifesting itself in 
huge amounts of portraits ordered. To make the price of the ‘service’ 
clear, he draws up ‘Regulations’ in which he divides portraits into 
five types – A, B, C, D and E. The only one that isn’t subject to price 
arrangements is the C type which he categorises as ‘Pure Form’. At 
some point, the production of portraits becomes his main source of 
income. All members of the intelligentsia find it proper to visit ‘the 
Gypsy from Zakopane’ when they’re in the Tatras. Witkacy often 
paints portraits of his friends, who throw parties (that he calls orgies) 
for him. He doesn't charge for these works. The artist signs his works 
with the amount of stimulants taken before working. He is honest 
to a fault, as apart from drugs, he also includes tea, coffee, cigarettes 
and 'pyfko' (beer).

Witkacy in the rough times of PRL (Polish People's 
Republic)
It's 1965. In Poland, it's the period of applied arts. However, not the 
one dealt with cynically by the creator of Pure Form. Indeed, the 
artistic value of Witkacy's dramas had been noticed by then, but 
people were still in the dark as regards his painting. Under such cir-
cumstances, Słupsk acquires his works. Janusz Przewoźny, who was 
a director of the Museum of the Middle Pomerania in Słupsk then, 
initiated the purchase. This prominent art historian didn't yield to 
the pressure of the cultural policy of PRL which demanded that 
such subversives as Witkacy be avoided, and the museum in Słupsk 
acquired 110 works, which had been rejected by museums in Warsaw 
and Gdańsk. Their former owner was Michał Białynicki-Byrula 
from Lębork, a son of one of Witkacy's closest friends from Zako-
pane – Teodor Białynicki-Byrula, a doctor, under whose supervision 
Witkacy experimented with peyotl.

Witkacy forever
After the first purchase, the museum bought other works by Witkacy 
from other friends of the artist. Now, the collection comprises 253 
exhibits, including portraits from 1925–39, landscape paintings and 
compositions. It's the biggest collection of Witkacy's works in the 
world. Approximately, 120 of them are made public – the exhibition 
is constantly changed. The museum strives to promote Witkacy’s 
works, e.g. by organising lessons for children. The city benefits from 
the glory it owes to the eccentric artist and praises him on posters, 
murals, tables, T-shirts and printed bags. That's great because the 
more people get to know the treasure of Słupsk, the better. To prove 
that Witkacy wasn't right this time, when he said:

None of my stuff will finish in some hatched hut,
Because luckily by then the peasant will be history.
The earth will be cleansed of all fun and joy, too,
Leaving only a bunch of evenly apportionedshit
(Stanisław Ignacy Witkiewicz, Insatiability, 
translated by Louis Iribarne, Northwestern 
University Press, 1996).  

ekscentryk i wychwala go na plakatach, muralach, tabliczkach, 
a także koszulkach i torbach z nadrukami. I dobrze, bo im więcej 
dowie się, co skrywa Słupsk, tym lepiej. Po to, by okazało się, że 
Witkacy ten jeden raz nie miał racji, mówiąc:

Nie zabrną me twory popod żadne strzechy,
bo wtedy, na szczęście, żadnych strzech 
nie będzie.
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy,
i tylko świństwo równomiernie rozpełźnie 
się wszędzie.*

*Witkacy. Wiersze i rysunki, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1977. 

In English 

FROM ZAKOPANE TO SŁUPSK
Although Witkacy never went to Słupsk, the biggest collection of 
his works is housed there, in the Castle of the Pomeranian Dukes. 
Coming back from a trip across Pomerania, visit the exhibition to 
see that the art has no boundaries.

Why is Słupsk worth visiting? It isn't located by the sea, as op-
posed to Ustka nearby. Yet, its star, a troublemaker and provoker, is 
definitely worth your while. It's Witkacy – the great absent of the city.

A bon vivant from Zakopane
Stanisław Ignacy Witkiewicz was born in 1885 in Warsaw. He 
was a son of Stanisław Witkiewicz, a painter, writer and architect 
who created the Zakopane Style. Staś didn't go to school, he was 
home-schooled, which definitely influenced the outstanding devel-
opment of his individualism. His father didn't want Staś to follow 
in his footsteps – still, despite his objections, Stanisław Ignacy, aka 
Witkacy, goes to Academy of Fine Arts in Cracow to study painting. 
He travels a lot; for example, he goes to Paris and Vienna, where he 
comes across the contemporary avant-garde art. He brings it to his 

KOLEKCJĘ PRAC WITKACEGO MOŻNA JESZCZE OGLĄDAĆ W ZAMKU KSIĄŻĄT 
POMORSKICH W SŁUPSKU. NIEBAWEM ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE ZWIĄZANE 
Z REWITALIZACJĄ NOWYCH WNĘTRZ.
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Z wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
inicjatorką Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami 
i programu „Zapisy terroru”, dr hab. Magdaleną 

Gawin rozmawia Grzegorz Kapla.

tekst: Grzegorz Kapla   zdjęcia: Monika Szałek

TYLKO PRAWDA 
JEST CIEKAWA

Skąd wziął się pomysł założenia Ośrodka Badań nad 
Totalitaryzmem im. Witolda Pileckiego? 
Taki ośrodek już dawno powinien powstać. Dwa totalitaryzmy – 
niemiecki i sowiecki – były różne, ale należy przeprowadzać nad 
nimi porównawcze badania. Zanim Związek Sowiecki i III Rzesza 
stały się śmiertelnymi wrogami, w latach 1939-1941 zawiązały najści-
ślejszą współpracę, zgodnie napadły na Polskę, potem podzieliły się 
Europą. W miejscu, gdzie mieszkamy, było epicentrum zła, zginęło 
6 milionów przedwojennych polskich obywateli: 3 miliony Żydów 
i 3 miliony Polaków. W porównaniu z Niemcami mamy mało 
instytucji zajmujących się totalitaryzmami. Potrzebna jest większa 
synergia działań między instytucjami i zdecydowanie więcej prze-
pływu między kulturą i nauką.

Dlaczego patronem jest rotmistrz Witold Pilecki?
Pilecki walczył z Niemcami, dobrowolnie na 3 lata poszedł do 
Auschwitz, spisał stamtąd swoje pierwsze raporty. Uciekł z Au-
schwitz, w 1944 roku wziął udział w Powstaniu Warszawskim, po 
wojnie został oskarżony przez komunistów o szpiegostwo. Zabili go. 
Piętna śmierci Pileckiego, najodważniejszego członka ruchu oporu 
w okupowanej Europie, komuniści nigdy nie zetrą.

Co to są „Zapisy terroru”? 
To przesłuchania Polaków zbierane bezpośrednio po II wojnie 
światowej do lat 80-tych, dokumentujące zbrodnie nazistowskie 
w okupowanej Polsce. Zapomniane, niewykorzystywane nawet 
przez zawodowych historyków. Z samej Warszawy będziemy ich 
mieć kilka tysięcy, z reszty Polski kilkakrotnie więcej. Dojdą do 
tego – o ile powiodą się negocjacje – tysiące relacji Polaków, a także 

Żydów z okupacji sowieckiej w latach 1939-1941, składane jeszcze 
w trakcie wojny. Docelowo Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami 
ma stworzyć największy zbiór zeznań ludności cywilnej w oku-
powanej Europie. Idealny materiał dla historyków i ludzi kultury, 
scenarzystów i pisarzy. Jeśli chcą zorientować się, na czym polegał 
terror z lat II wojny światowej, już nie muszą jechać do archiwum 
i szukać wśród tysięcy stron dokumentacji. Wystarczy wejść na za-
pisyterroru.pl na swoim własnym komputerze, we własnym domu. 
Będą trzy wersje: przepisana na komputerze, oryginalna i angielska. 
Pierwsze pół tysiąca zeznań w wersji angielskiej będzie gotowe na 
jesieni.

Premiera zbioru „Zapisy terroru” odbyła się 4 sierpnia. 
Skąd ta data?
To data ludobójstwa dokonanego w warszawskiej Woli. W pierw-
szych dniach sierpnia Niemcy zabili między 40 a 50 tysięcy miesz-
kańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci, bo z Berlina wyszedł 
rozkaz, żeby zabić wszystkich mieszkańców miasta. Potem Niemcy 
zrezygnowali z masowych egzekucji, bo przeszkadzały im w tłu-
mieniu powstania. Z Warszawy wywieziono ponad 8 ton ludzkich 
prochów, spopielonych ludzi. Cała Warszawa usłana była trupami 
i płytkimi grobami. Bilans pacyfikacji powstania przez Niemców to 
co najmniej 150 tysięcy ludności cywilnej.

Pani rodzina pochodziła z Woli?
Nie. Moja rodzina przed wojną mieszkała w centrum, na ulicy 
Noakowskiego i w okolicach. Jedna osoba na Powiślu. W aktach 
urodzeń i małżeństw pojawia się też Wola, ale w głębszym XIX 
wieku. Rodzina mego ojca związana była z dwoma miastami: 
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O KILKA WAŻNYCH RZECZY NIE ZDĄŻYŁAM ICH 
ZAPYTAĆ. BYŁA TAKA JEDNA HISTORIA, STRASZNIE 
PONURA, KTÓRA ZAWSZE WRACAŁA, A NIGDY 
NIE ZOSTAŁA OPOWIEDZIANA WŁAŚCIWIE OD 
POCZĄTKU DO KOŃCA.

Warszawą i miastem na północnym Mazowszu – Ostrowią Mazo-
wiecką, i to od początku XIX wieku. Migracje odbywały się w dwie 
strony, pokolenie po pokoleniu. Wydaje mi się, że kochali oba 
miasta. Opowiem taką historię: przed wojną kuzyn mojego dziadka, 
absolwent Szkoły Wawelberga, prowadził własną firmę budowlaną 
w Warszawie. Kiedy nie mógł wyrwać się na dłużej z pracy, jechał 
na Dworzec Wileński, gdzie stali żydowscy przewoźnicy z Ostrowi. 
W kilkanaście minut dowiadywał się od nich kto umarł, komu się 
powiodło, a kto splajtował.  Mieszkając w Warszawie cały czas za-
chowywał kontakt z Ostrowią. Ale też kochał Warszawę. Kiedy jego 
siostra, przedwojenna pracowniczka Korpusu Ochrony Pogranicza, 
musiała w latach 40-tych uciekać z Warszawy do Bydgoszczy, to 
w nowym miejscu nie mogła znaleźć dla siebie miejsca. Wróciła 
stęskniona do Warszawy w 1957 roku. Nie wszyscy do Warszawy 
wracali tak szybko, poza tym część rodziny została na emigracji.

Bali się?
Myślę, że tak. Sytuacja rodzin związanych z zawodową przedwojen-
ną armią, KOP, administracją państwa jest słabo opisana. W powo-
jennej Polsce nie było dla nich miejsca; po stalinizmie mieli do wy-
boru dwie możliwości: fałszować własne biografie albo emigrować.

Stąd to zainteresowanie losami rodziny?
Historia rodziny do wybuchu wojny była bardzo barwna. Wszyst-
kie siostry dziadka pracowały zawodowo, były zgrabne, długo-
nogie, dobrze jeździły na nartach, zimą wyjeżdżały do Worochty 
i Zakopanego, latem do Druskiennik. Wszystkie miały mężów, 
a niektóre kochanków. W głębokiej komunie robiły wrażenie, 
jakby były z innego świata. Miały wdzięk i niesamowity szwung 
na życie. O kilka ważnych rzeczy nie zdążyłam ich zapytać. Była 
taka jedna historia, strasznie ponura, która zawsze wracała, 
a nigdy nie została opowiedziana właściwie od początku do końca. 
W skrócie brzmi to tak: jedna z sióstr – Jadwiga Długoborska 

– miała pensjonat i domy pod wynajem w Ostrowi. W okresie 
wojny ukrywała tam Żydów i oficerów Armii Krajowej. Została 
zadenuncjowana do Gestapo, przeszła tortury i została rozstrzela-
na w ostatniej masowej egzekucji przed końcem okupacji. Miałam 
trochę informacji w książkach, dotarłam do prywatnych listów jej 
siostry, do tego doszły oficjalne zeznania przed Główną Komisją 
Badania Zbrodni Hitlerowskich, mnóstwo innych źródeł, w tym 
wywiadów z ludźmi. Odnalazły mnie dwie dziewczyny z rodzin 
związanych z tą historią. Jedna mieszka w Izraelu, druga w Kra-
kowie: Mikhal Dekel i Agata Warchalska. Po roku od mojego 
prywatnego śledztwa – znałam nazwiska i imiona ukrywających 
się Żydów, dokładne dane osoby, która złożyła donos – odkryłam 
tożsamość głównego mordercy tego miasta, nazywanego katem 
Ostrowi. Grasował w okolicach Treblinki, torturował i zabijał 
masowo Polaków i Żydów. Okazał się volksdeutschem. Mówił po 
polsku tak samo płynnie jak ja i pan.

Nie wiedziała pani o tym?
Biorąc pod uwagę, że inną moją krewną, lekarkę, wysłał w 1943 
roku do Auschwitz za przynależność do Armii Krajowej, drugą 
osobiście katował i rozstrzelał, groził całej rodzinie za odmowę 
podpisania volkslisty, to powinnam wiedzieć o nim więcej. Ale 
nie wiedziałam. Nie wiedziałam nawet, że zabił tyle osób. Wie-
działam, że był sadystą. Znęcanie się nad ludźmi sprawiało mu 
przyjemność.

Dlaczego nie powiedzieli, że był volksdeutschem?
Bo ten kontekst umykał w relacjach. Rodzina koncentrowała się na 
wątku donosu i śmierci. Na volksdeutschy była też w komunizmie 
forma cenzuralnego zapisu. Na przykład ich nazwiska w oficjalnych 
papierach pisano zawsze w formie niemieckiej. W taki sposób zacie-
rano ich pochodzenie. Historyk, który opisał historię Jadwigi, też 
tak zrobił. Inaczej nie mógł.

Dlaczego?
Myślę, że ta grupa była obiektem zainteresowania służb komuni-
stycznych. Kartoteka volksdeutschy została nie przez przypadek 
ukryta pod Szczecinem w Międzyzdrojach pod koniec komunizmu. 
Przeleżała tam wiele lat. Jednemu z generałów milicji komuni-
stycznej zależało, żeby nikt z nich nie korzystał. Kazał je wywieźć 
z Warszawy. Wróciły z powrotem kilka tygodni temu.

Co było takiego interesującego w volksdeutschach?
Sprawowali niższe funkcje: na przykład tłumacza na Gestapo. 
Ale mieli dużą wiedzę, bo tłumacze wzywani byli do większości 
śledztw. Dysponowali wiedzą, którą zainteresowane były służby 
komunistyczne.

Czyli tragiczna historia miała dobry finał? Po latach 
dowiedziała się pani prawdy…
Tamta historia jest straszna. Jedyny Polak żydowskiego po-
chodzenia, który przeżył dzięki upartemu milczeniu Jadwigi 
podczas śledztwa i który ekshumował jej zmasakrowane ciało, 
został zamordowany strzałem z broni krótkiej w 1964 roku we 
Wrocławiu. Ludzi, którzy przywozili Jadwidze Żydów do pensjo-
natu oskarżono po wojnie o szpiegostwo na rzecz III Rzeszy, bo 
przekraczali granicę dzielącą Generalną Gubernię i ZSRR. Z jej 
przyjaciół zginęli prawie wszyscy. Inni umarli zanim zdążyłam 
do nich dotrzeć. Ale to ta historia otworzyła mi oczy na wywiad, 
werbowanie agentów Gestapo do UB, likwidację świadków po 
wojnie. Otworzyła mi oczy na kwestie zaniechania ścigania 
zbrodniarzy i na fałszerstwa wymiaru sprawiedliwości w cza-
sach komunistycznych. W konkluzjach tej historii streszcza się 
misja Ośrodka Badań nad Totalitaryzmem; ma indywiduali-
zować historię XX wieku, odwoływać się w narracji do kon-
kretnych doświadczeń ludzkich, identyfikować ofiary, ustalać 
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sprawców. Przez kontekst konkretnych ludzi można zobaczyć 
mechanizmy działania obu systemów dużo lepiej niż przez 
syntetyczny opis.

Czyli będzie to Ośrodek badawczy?
Ma też służyć ludziom kultury. Jeśli twórcom brakuje wiedzy na 
temat epoki XX wieku, zorganizujemy dla nich wykłady, zrobimy 
porządny research źródłowy. Ośrodek jest pomostem między 
nauką i kulturą, jakiego dotąd w Polsce nie było. Ma stworzyć 
interesującą komplementarną narrację na temat dwóch systemów. 
Od października Ośrodek będzie prowadził warsztaty pisarskie dla 
historyków i przeglądy filmów.

To znaczy, że nie będzie zajmował się tylko II wojną 
światową?
Nie. Będzie zajmował się historią do 1989 roku. Bo to jest horyzont 
czasowy konsekwencji napaści na Polskę w 1939 roku.

Czym zajmuje się pani jeszcze jako wiceminister kultury?
Jako podsekretarz mam dużo bieżącej pracy. Jako Generalny Kon-
serwator Zabytków wprowadziłam ochronę powojennej moderni-
stycznej architektury, dużo czasu poświęcam też ochronie zabytków. 
Jeszcze w tym roku kalendarzowym chcemy przeprowadzić reformę 
systemu ochrony zabytków w Polsce. Przygotowujemy też ustawę 
o jednolitej cenie książki, żeby chronić małe księgarnie. Ważną 
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Ogromna praca przed wami.
Ale warta zachodu.  

In English 

ONLY THE TRUTH IS 
INTERESTING
With the deputy minister of Culture 
and National Heritage, the initiator of 
the Centre of Research on Totalitarian-
isms and the “Records of Terror” pro-
gramme - Dr Magdalena Gawin, spoke 
Grzegorz Kapla.

Where did the idea of establishing 
the Witold Pielecki Centre of 
Research on Totalitarianisms come 
from?
Such a centre should have been established 
a long time ago. Two totalitarianisms, 
German and Soviet, were different, but they 
should be researched comparatively. Before 
the Soviet Union and the Third Reich be-
came deadly enemies in the years 1939-1941 
they have formed the closest cooperation, 
agreeably attacked Poland and later divided 
Europe between themselves. The place 
where we live now was the epicentre of evil. 
Six millions of pre-war Polish citizens have 
died here: three millions of Jews and three 
millions of Poles. In comparison to Germa-
ny we have very few institutions working on 
totalitarianisms. A bigger synergy of actions 
between institutions is needed and definitely 
a better flow between culture and science.

Why is Captain Witold Pilecki the 
patron?
Pilecki fought the Germans, he willingly 
went for three years to Auschwitz and he 
has written his first reports from there. He 
escaped from Auschwitz, participated in the 
Warsaw Uprising in 1944, after war he was 
accused by the communists of spying. They 
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have killed him. Communists can never 
erase the symbolism of Pilecki’s death, the 
bravest participant of the resistance move-
ment in occupied Europe.

What are “Records of Terror”?
They are interrogations of Poles, collected 
right after the Second World War up until 
the 80s, documenting the Nazi crimes 
committed in occupied Poland; forgotten, 
unused even by professional historians. 
Only from Warsaw we will have a few 
thousands of them, few times more from the 
rest of Poland. In addition – if all goes well 
during negotiations – we will have thou-
sands of Poles’ and Jews’ testimonies from 
the Soviet occupation in 1939-1941, recorded 
still during the war. The goal of the Centre 
of Research on Totalitarianisms is to create 
the biggest collection of civil population 
testimonies in occupied Europe. An ideal 
material for historians and people of culture: 
screenwriters and writers. If they want to 
find out how terror worked in times of the 
Second World War they do not have to visit 
archives and search through thousands of 
pages of documents anymore. They can 
simply go to zapisyterroru.pl on their own 
computers, in their own homes. There will 
be three versions: rewritten on a computer, 
the original and in English. The first half 
thousand relations in English will be ready 
in autumn.

The premiere of the collection 
“Records of Terror” took place on 
August 4th. Why this date?
This is the date of genocide committed on 
Warsaw’s Wola. During the first days of 
August the Germans have killed between 40 
and 50 thousands of Warsaw’s citizens: men, 
women and children, because an order came 
from Berlin to kill all the citizens of the city. 
Later, the Germans have given up on mass 

OŚRODEK JEST POMOSTEM MIĘDZY 
NAUKĄ I KULTURĄ, JAKIEGO DOTĄD 
W POLSCE NIE BYŁO. MA STWORZYĆ 
INTERESUJĄCĄ KOMPLEMENTARNĄ 
NARRACJĘ NA TEMAT DWÓCH SYSTEMÓW. 
OD PAŹDZIERNIKA OŚRODEK BĘDZIE 
PROWADZIŁ WARSZTATY PISARSKIE DLA 
HISTORYKÓW I PRZEGLĄDY FILMÓW.

częścią mojej pracy jest propagowanie czytel-
nictwa w Polsce. Obecnie przygotowywany 
jest nowy program czytelniczy pt. „Źródła 
tożsamości”. Spośród 200 książek zapropo-
nowanych przez stowarzyszenia społeczne 
i kulturalne małe wspólnoty szkolne, para-
fialne, gminne będą wybierały jedną, żeby ją 
czytać i wspólnie interpretować. Potrzebuje-
my takich wspólnych punktów odniesienia.  
Przygotowujemy też Rok Conrada na 2017 
rok. To znakomity przykład Polaka, Anglika 
i Europejczyka w najlepszym wydaniu.



executions because they needed to focus on 
suppressing the uprising. There were more 
than eight tons of human ashes, burnt bod-
ies, taken out of Warsaw. Whole Warsaw 
was full of human bodies and tombstones. 
German suppression of the uprising killed at 
least 150 thousands of civilians.

Was your family from Wola?
No. Before war my family lived in the 
centre, on Noakowski Street and around 
there. One person on Powiśle. On birth and 
marriage certificates Wola is also appearing, 
but in the deeper 19th century. My father’s 
family was connected with two cities: War-
saw and a city in North Mazovia – Ostrowia 
Mazowiecka, and that is from the begin-
ning of the 19th century. Migration was 
taking place in both ways, generation after 
generation. I think that they have loved 
both cities. I will tell you a story: before war, 
my grandfather’s cousin, Wawelberg School 
graduate, had his own construction compa-
ny in Warsaw. When he could not get out of 
work for longer, in his free time he went to 
the Vilnius Station, where the Jewish carri-
ers from Ostrowia have stationed. In a few 
minutes he would find out from them who 
died, who got lucky and whose business was 
closed. While living in Warsaw he kept his 
contact with Ostrowia at all times. But they 

have also loved Warsaw. When his sister, 
pre-war worker of the Border Protection 
Corps, had to flee from Warsaw to Bydgo-
szczy in the 40s, she could not find her place 
there. She came back to beloved Warsaw in 
1957. Not everybody returned to Warsaw so 
quickly, part of the family has stayed abroad.

They were scared?
I think so. The situation of families’ 
connected with the pre-war professional 
army, with the Border Protection Corps, 
with national administration is not well 
documented. In post-war Poland there was 
no place for them; after Stalinism they had 
two options – falsify their own biographies 
or emigrate.

Why this interest in the family 
history?
The family history up to the beginning of 
war was very colourful. All sisters of my 
grandfather worked professionally, were 
attractive, with long legs, skied, and went to 
Vorokhta and Zakopane during the winter, 
and Druskieninkai in the summer. They 
all had husbands and some had lovers. In 
deep communism they seemed to be from 
a different world. They had charm and an 
amazing lust for life. I did not have enough 
time to ask them about some important 

things. There was this one story, very dark, 
which kept on coming back, but it was 
never actually told from the beginning to 
the end. In short it goes like this: one of the 
sisters – Jadwiga Długoborska – she had 
a guesthouse and houses to rent in Ostrowa. 
During the war she was hiding Jews and 
officers of the Home Army. She was de-
nounced to Gestapo, underwent torture and 
was shot in the last mass execution before 
the end of the occupation. I had some 
information in books; I reached her personal 
letters to her sister, in addition to official 
testimonies before the Main Research 
Committee of Hitler Crimes, plenty of other 
sources, including interviews with people. 
I was found by two girls from families con-
nected with this story. One of them lives in 
Israel, the other in Krakow: Mikhal Dekel 
and Agata Warchalska. After a year of my 
personal investigation - I knew the names 
of hiding Jews, exact personal details of the 
person, who was the informer – I discovered 
the identity of the main murderer of this 
city called the executioner of Ostrowa. He 
hunted around Treblinka, tortured and 
mass murdered Poles and Jews. He turned 
out to be a volksdeutsche. He spoke fluent 
Polish, as well as me or you.

You did not know about this?
Taking into consideration that another of 
my kin, a doctor, was sent by him to Aus-
chwitz in 1943 for being part of the Home 
Army, one more he has personally tortured 
and shot, threatened the whole family for 
refusing to sign the volksliste – I should 
have known more about him. But I did not. 
I did not even know that he has killed so 
many people. I knew that he was a sadist. 
Torturing others gave him pleasure.

Why it was not said, that he was 
a volksdeutsche?
Because this context was missing from the 
stories. The family concentrated on the part 
of informing and death. In communism 
there was a form of censorship rule for 
volksdeutsche. For example, their names 
were always written in the German form on 
official documents. This way their ancestry 
was always hidden. A historian, who wrote 
about Jadwiga’s death, also did this. He 
could not do it otherwise.

Why?
I think that this group was an object 
of interest for communist services. The 
volksdeutsche file was purposely hidden in 
Międzyzdroje by Szczecin at the end of com-
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munism. It laid there for many years. One of the militia communist 
generals did not want anyone to use them. He ordered for them to be 
taken away from Warsaw. They came back a few weeks ago.

What was so interesting about the volsdeutsche?
They were working the lower functions: for example a translator for 
Gestapo. But they had a lot of knowledge, for translators were called 
to most investigations. They had the knowledge that interested the 
communist services.

So a tragic story had a good finale? Years later you have 
discovered the truth…
This story is horrible. The only Jewish Pole, who lived because of 
the stubborn silence of Jadwiga during the interrogation and who 
exhumed her mascaraed body, was killed by a shot from a short 
gun in 1964 in Wroclaw. People who brought Jews to Jadwiga’s 
guesthouse were accused after the war of spying for the Third 
Riche, because they were crossing the border of the General Gov-
ernment and USSR. Amongst her friends almost everyone has died. 
Others have died before I could reach them. But it is this story that 
has opened my eyes to the secret service, enlistment of Gestapo 
agents to the MBP, liquidation of witnesses after the war. It has 
opened my eyes to forsaking the chase of criminals and falsifying 
the justice system in the communist period. In conclusion, this 
story describes in short the mission of the Centre of Research on 
Totalitarianism: it is to individualize the story of the 20th century, 
call on its narration to concrete human experiences, identify the 
victims and find the perpetrators. Through the context of specific 
people you can see the mechanisms of both systems much better 
than through a synthetic description.

So this will be a research centre?
It is also there to serve culture. If artists are lacking knowledge about 
the period of the 20th century then we will organize lectures for them, 
make a solid source research. The centre is a bridge between science and 
culture, one that has not yet been built in Poland. It is here to make an 
interesting complementary narration on two systems. From October the 
centre will hold writing workshops for historians and film festivals.

This means that it will concentrate only on Second World 
War?
No. It will concentrate on history up until 1989. This is the time 
horizon of consequences of the attack on Poland in 1939.

What else are you doing as the vice minister of culture?
As the undersecretary I have a lot of current work. As the General 
Monuments Restorer I have introduced the post war modern archi-
tecture protection, I devote a lot of time to monument restoration. 
Still in this calendar year we want to hold a reform of the monument 
protection system in Poland. We are also preparing an act about a uni-
form book price to protect small bookshops. An important part of 
my work is popularizing reading in Poland. Currently, a new readers’ 
programme is being prepared, called “Sources of Identity”. From two 
hundred books proposed by social and cultural associations’ small 
schools, congregations and local communities will choose one to read 
and interpret it together. We need such common points of reference. 
We are also preparing the Conrad’s Year for 2017. He is a great exam-
ple of a Pole, Englishman and European in the best way.

Great deal of work ahead of you.
But worth the effort. 



    Od jakiegoś czasu obok Matki Polki w kadrze nieśmiało pojawia 
się Ojciec. W czerwcu miał swoje święto. Laurki rozdane. A co 

ojcowie nowej generacji dostają od życia na co dzień?

tekst: Sylwia Gutowska   
zdjęcia: Prywatne archiwum bohaterów

BYCIE TATĄ 
JEST W PORZĄDKU
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Moda na tatusiowanie przeżywa 
rozkwit w reklamach i kolo-
rowych magazynach. Gdy ten 

trend przecedzimy przez sito rzeczywistości, 
dostaniemy wzloty i upadki, czyli zwyczajne 
życie. Ale z dzieckiem mimo wszystko jest 
lepiej. Co do tego wszyscy są zgodni, choć na 
samym początku nie wiedzieli, co ich czeka.

Etap 1. Oswoić się z nowością
Filip Zawada, 41 lat. Multiartysta. Jest muzy-
kiem (grał m.in. w zespołach Pustki i Indigo 
Tree), kompozytorem teatralnym (współ-
pracuje m.in. z reżyserem Przemysławem 
Wojcieszkiem), poetą i prozaikiem. W 2014 
zdobył tytuł mistrza Polski w łucznictwie 
polowym, w lipcu tego roku powtórzył 
ten sukces. Do tego jest ojcem 7-letniego 
Filipa. Mogło by się wydawać, że to bohater 
naszych czasów, który może wszystko. 
Tymczasem w wydanej rok temu powieści 
poetyckiej „Pod słońce było” jego główny 
bohater na wieść o tym, że zostanie ojcem, 
postanawia zamilknąć, a następnie trafia do 
szpitala psychiatrycznego. 

– W mojej książce większość rzeczy to 
prawda. – pisze w odpowiedzi na mój mail. 
Gdy potem pytam go, czy zostanie ojcem 
było dla niego szokiem, odpowiada ze sto-
ickim spokojem: – Nie szokiem, ale rzeczą 
nową, do której musiałem się przyzwyczaić.

Pytam, czy rodzicielstwo wymaga pozby-
cia się części swojego ego i czy przeszkadza 
mu to jako artyście. Filip cieszył się, że 
mógł się go pozbyć, bo ego, choć pomaga 
w tworzeniu, to bardzo przeszkadza w życiu. 

– A życie jest najważniejsze. – mówi. Dzisiaj 
dziecko nie jest żadną przeszkodą w co-
dziennej pracy. Z żoną, także artystką, dzielą 
się obowiązkami. Gdy któreś z nich nad 
czymś intensywnie pracuje, wtedy drugie 
przejmuje opiekę nad synem.

Michał, 23 lata. Świeżo upieczony absol-
went ekonomii, pracuje w firmie pozyskują-
cej środki z UE. Jest ojcem trzyletniego Igna-
sia. Zostanie rodzicem na samym początku 
studiów było dla niego i jego dziewczyny 
wyzwaniem. Oboje nie mieli jeszcze stałej 
pracy. Michał nie wiedział, co go czeka aż 
do urodzenia się synka, bo przez cały okres 
ciąży mieszkali jeszcze osobno. Krok po 
kroku wszystko sobie poukładali. Mówi, że 
dla niego zabawa z ojcostwem rozkręciła 
się dopiero, gdy Ignaś zaczął być świadomy 
i można się było z nim komunikować.

Michał Mularczyk, 30 lat. Od kilku lat 
mieszka w Stanach Zjednoczonych, dokąd 
przeprowadził się z ówczesną dziewczyną, 
gdy jego firma zaproponowała mu przenie-
sienie do oddziału za oceanem. Potraktowali 

to jak przygodę. I zostali. Od trzech lat są 
małżeństwem i mają półroczną Ninkę. 
O swój amerykański sen Michał starał się 
długo. Najpierw musiał przekonać żonę, że 
to już czas na dziecko. Z całą resztą nie było 
łatwiej, mimo że oboje byli zdrowi. W koń-
cu się udało. – Największa różnica między 
życiem w Polsce i w Stanach jest taka, że 
tutaj ludzie bardziej sobie ufają. Nie trzeba 
zastanawiać się, czy ktoś chce cię oszukać. 
No, i ludzie się uśmiechają. – mówi.

Życie z dala od rodziny w Polsce jest 
bardzo ciężkie i już od dwóch lat nie mogą 
zdecydować, czy wrócić, czy zostać. Pytam, 
jak to jest wychowywać dziecko w kraju 
broni i fast foodów. Mówi, że chociaż media 
pokazują udramatycznioną wersję rzeczy-
wistości, to niedługo przeprowadzają się 
do domu i sami zastanawiali się, czy nie 
powinni kupić broni. Bo prawie w każ-
dym domu broń jest. – To są takie różnice, 
których nie rozumiem i chyba już nie staram 
się zrozumieć. – mówi Michał. Amerykanie 
są bardzo rodzinni i żyją na luzie. Mniej 
skupiają na tym, w co się ubierają i czym 
jeżdżą, a bardziej na tym, by po prostu być 
szczęśliwymi. Pod względem ilości wolnego 

DZISIAJ DZIECKO NIE JEST ŻADNĄ 
PRZESZKODĄ W CODZIENNEJ PRACY. 
Z ŻONĄ, TAKŻE ARTYSTKĄ, DZIELĄ SIĘ 
OBOWIĄZKAMI.

czasu i możliwości spędzania go z rodziną 
Michałowi i jego dziewczynom żyje się lepiej.

Radosław Rybak, 37-letni pracownik 
dużej firmy finansowej, ojciec siedmiolet-
niego Olka i czteroletniego Michała. Był 
jednym z tych facetów, którzy mówią, że nie 
chcą mieć dzieci. – Na wieść o ciąży swojej 
dziewczyny pomyślałem: „O kurczę, trzeba 
szykować pierścionek!”. Pobrali się dopiero 
przy drugim dziecku. Ale ciężar bycia ojcem 
poczuł od razu. Gdy niósł pierworodnego 
do ważenia z sali porodowej, po długim 
porodzie, pomyślał: „Jezus, to moje dziec-
ko!”. To była trzecia myśl, bo w pierwszej 
kolejności ucieszył się, że to już koniec, a po-
tem myślał, kiedy będzie mógł obdzwonić 
rodzinę. Najtrudniejsza do opanowania była 
techniczna część, czyli przewijanie i kąpanie. 

– Ludzie z rozbudowaną wyobraźnią mają 
ciężko, gdy mają dzieci. Ciągle boisz się, że 
coś się może stać. – mówi. Na szczęście 
nic się nie stało i kilka lat później do Olka 
dołączył Michał.

Tomasz Bułhak, 32 lata, restaurator 
i autor bloga „Tata w budowie”, do ojcostwa 
podszedł systemowo. Jego blog niedawno 
ukazał się w formie książki, która całkiem 
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nieźle radzi sobie na rynku, zwanym „parentingowym”. Ale on sam 
jest przeciwnikiem nowej mody wśród rodziców, która neguje stary 
model rodziny. Nazywa siebie ojcem-amatorem. – Nie lubię ideolo-
gizacji rzeczywistości. – mówi Tomasz. – To świetnie, że aktywizuje 
się ojców, ale mam wrażenie, że niektórzy trochę się zagalopowali 
w tym trendzie, krytykując naszych własnych ojców. A oni byli 
ojcami w diametralnie innym kontekście. W siermiężnym PRL- u, 
oprócz tego, że nie mieli dostępu do całej masy artykułów, ludzie po 
prostu mieli inne sprawy na głowie. – tłumaczy. – Chorobą naszych 
czasów jest to, że ludzie chcą mieć wszystko na sto procent. Chcą 
mieć super związek, dwa razy w roku wyjeżdżać na wakacje, mieć 
super ciało i najlepszy samochód. Motywacje są super, ale to przekła-
da się na mocno eksploatacyjne podejście do nas samych.

On sam, ojciec dwóch córek – trzyletniej Zu i dziesięciomiesięcz-
nej Basi – w swoim rodzicielstwie skupia się na pokazywaniu im jego 
dobrej relacji z żoną. Na pytanie o to, czy chciałby mieć syna, odpo-
wiada, że na razie odpoczywają od koncepcji dalszego poszerzenia 
rodziny. Drugie dziecko dało im się we znaki i zakwestionowało ich 
samozadowolenie – przede wszystkim w kwestii cierpliwości. – Jest 
radośnie, ale czasem niełatwo – przyznaje.

Etap 2. Specjalne momenty
Filip Zawada: – Nigdy później nie doświadczałem tego, że mogłem 
wstać o 2 w nocy, zapakować go do nosidełka i po prostu chodzić po 
domu. To było dla mnie bardzo przyjemne. To była też praca nad 
koncentracją. Dziecko bardzo uczy uważności, która towarzyszy mi 
cały czas. – Skupiam się na tym, że jest dzień – jest w porządku, jest 
noc – jest w porządku, pada – jest w porządku. Mój syn był pierwszą 
osobą, która mnie tego nauczyła.
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Zaczynamy się powoli rozumieć. Rodzi się między nami zupełnie 
inny rodzaj miłości, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. – 
mówi Michał Mularczyk.

Michał, ojciec Ignasia: – Najfajniejsze są chwile, kiedy wracam 
z pracy, a Ignaś krzyczy: „Tata wrócił!” i biegnie się przytulić. To jest 
bardzo wzruszające. Szczególny moment, który mi utkwił w pa-
mięci, to kiedy wróciłem do domu po dłuższym pobycie za granicą. 
Nie było mnie przez miesiąc i nie widziałem Ignasiaka na żywo. 
I kiedy w końcu wróciłem wieczorem, on spał. W momencie, kiedy 
usiadłem przy nim, zbudził się i radośnie zaczął wołać: „Tata, tata!”. 
Wtulił się we mnie i przez dobre 10 minut nie chciał mnie puścić. 
Długo tego nie zapomnę.

Etap 3. Do przyszłości!
Piłkarzem, poetą, malarzem oraz hodowcą rzepaku. – tym chciałby 
zostać w przyszłości Filip Zawada junior. Piłkarzem – tak po prostu, 
poetą i malarzem to po rodzicach. A hodowcą rzepaku, bo będzie 
z tego robić olej napędowy do samochodów. – Życzę mu tego, żeby 
został potentatem, bo przy mojej emeryturze może być ciężko – 
mówi Filip senior.

– Najczęściej Ignasiak chce być lwem – mówi Michał.
Dla siedmioletniego Olka i czteroletniego Michała, synów Radka, 

największym bohaterem jest obecnie wujek, który jest policjantem.
Tata półrocznej Ninki sam jeszcze nie widzi dalszej przyszłości. 

Relacja ojca z córką jest inna. Przyznaje, że trochę obawia się, że gdy 
dziewczynka będzie dorastać, on nie będzie w stanie pomóc w jej 
kobiecych problemach. – Ale na szczęście jest Ania, więc wszystko 
poukłada się jak trzeba.

Mówi, że życie z dzieckiem to nauka każdego dnia.
– Odpowiedzialność za dziecko jest długoterminowa. Wszystko, co 

robię, będzie miało wpływ na jej wybory w przyszłości. 

In English 

BEING A DAD IS OKAY
Recently, beside a traditional Polish Mother, the figure of Father 
has begun to appear shyly in the picture. Dads had their day in June 

– cards given; but what do the fathers of the new generation get on 
a daily basis?

Nowadays, the craze for being a dad can be seen in commercials and 
magazines. After a reality-check, we get ups and downs – an ordinary 
life. But it is better with a child anyway. Everybody agrees with that, 
but at the very beginning, little did they know what awaited them.

Stage 1. Getting used to it
Filip Zawada, aged 41. Multiartist. Musician (he used to play in bands 
such as Pustki and Indigo Tree), composer (he has worked, among oth-
ers, with theatrical director Przemysław Wojcieszek),  poet and aprose 
writer. In 2014, he won the Polish field archery championship and has 

„JEZUS, TO MOJE DZIECKO!”. TO BYŁA TRZECIA MYŚL, 
BO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UCIESZYŁ SIĘ, 
ŻE TO JUŻ KONIEC, A POTEM MYŚLAŁ, KIEDY BĘDZIE 
MÓGŁ OBDZWONIĆ RODZINĘ.

Przełomowy moment? Zajmował się kilkumiesięcznym synem, żona 
była w pracy. Siedział na dworze z wózkiem. Mały Filip przebudził 
się, spojrzał na chmury i się uśmiechnął. – Pomyślałem sobie, że te 
chmury jednak są w porządku.

– Najfajniejsza jest zwykła codzienność. – mówi Tomasz Bułhak. 
Ponieważ pracuje w gastronomii, zaczyna później i pierwszą część 
dnia ma dla swoich córek. W relacji ze swoimi dziewczynami próbu-
je pokazać męski sposób odczuwania świata. Tak, by w przyszłości 
nie bały się zaufać mężczyźnie.

Dla Radka, ojca dwóch chłopców w wieku szkolnym i przedszkol-
nym, codzienność jest trochę jak mała wojna. – Łobuzują. Potrafią 
się pokłócić i przeprosić, pobić i znowu przeprosić w ciągu pięciu 
minut. Mówię „Nie skacz z wersalki, bo zrobisz sobie krzywdę”. „Już 
raz skakałem i nic mi się nie stało.”

– Na początku, gdy Ninka się urodziła, najważniejsze było 
zapewnienie jej podstawowych potrzeb. Teraz, gdy staje się więk-
sza, widzę, że jest indywidualnością, ma swój własny charakter. 
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recently repeated this success. Father of 7-year-old Filip. It may seem 
that he is a hero of our time, that he can do whatever he wants. Howev-
er, in his poetic novel published a year ago, Pod słońce było, when the 
main character finds out that he is going to be a father, he decides to 
become silent, and ends up in a psychiatric hospital.

“Most events in my book are true”, he writes in response to my e-mail. 
When I ask him if becoming a father came as a shock, he answers: “It 
was not a shock, but something new that I had to get used to”.

So I ask whether parenthood makes him lose a part of his ego or 
prevents him from developing as an artist. Filip was happy to get rid 
of his ego, because although it stimulates creativity, it is difficult to 
live with. “And life is the most important thing,” he says. “Nowadays, 
a child is not a burden. Me and my wife, who is an artist as well, divide 
household chores between us. When one of us is working on some-
thing, the other is taking care of our son.”

Michał, aged 23. A fresh graduate of economics, working in 
a company dealing with EU funds. He is the father of 3-year-old Ignaś. 
Becoming a father at the very beginning of studies was a challenge for 
him and his girlfriend. None of them had a regular job then. Michał 
had not known what awaited him till his son was born, because during 
the pregnancy, they lived separately. They figured it out together step 
by step. He says that being a father picked up steam when Ignaś started 
to communicate.

Michał Mularczyk, aged 30. He has been living in the US for a few 
years. He moved there with his girlfriend, when his company offered 
him relocation. They treated it like an adventure. And they stayed there. 
They have been married for three years now and they have a daughter, 
Ninka, who is half a year old. Michał had waited for his American 
dream to come true for quite a long time. First, he had to convince his 
wife that is was time to have a child. Then, it was not so easy, although 
they were both healthy. Finally, they succeeded. “The biggest difference 
between the life in Poland and in the US is that in the US people trust 
each other more. You do not have to wonder whether someone wants 
to deceive you. Well, and people smile,” he says.

Living far from their family in Poland is 
very hard, and for two years they have been 
hesitating whether they should stay in the US 
or come back. So I ask what it is like to bring 
up a child in a country of guns and fast food. 
He answers that although the media present 
a dramatic version of reality, he and his family 
are moving into a new house and they have 
been wondering whether they should buy 
a gun themselves. Because there is a gun in 
almost every household. “These are the dif-
ferences which I do not understand and I no 
longer try to get,” Michał says. Americans are 
family-oriented and easy-going. They focus 
less on what they wear and drive, and more 
on being happy. In terms of the amount of 
free time and time they can spend with their 
family, the life of Michał and his girls is better.

Radosław Rybak, aged 37, working in 
a large financial company, the father of 7-year-
old Olek and 4-year-old Michał. He used to 
be one of the guys who say they do not want 
to have children. “When I found out that 
my girlfriend was pregnant I thought: ‘Oh 
boy, I should get a ring!’” They got married 
only after the second child. But since the very 
beginning, he has felt what it is like to be 
a father. When he was carrying his firstborn 
son from the delivery room to have him 
weighted, he thought: ‘Jesus, this is my child!’ 
Actually, this was the third thing that came 
into his mind. First, he was happy that it was 
over, and next, he wondered when he would 
be able to call his family. The hardest part was 
the technical one, that is changing the diaper 
and bathing. “It is hard for overimaginative 
people. All the time you worry about things 
that might happen,” he says. Luckily, nothing 
happened and a few years later they had 
another son, Michał.

Tomasz Bułhak, aged 32, an owner of 
a restaurant and a blogger writing a blog Tata 
w budowie [Eng.: Dad under construction], 
approached parenthood in a systemic way. 
Recently, his blog has come out in the form 
of a book, which is doing quite well on the 
‘parenting’ market. But he is an opponent of 
a new trend among parents that negates the 
old, traditional family model. He calls himself 
an ‘amateur father’. “I do not like ideologising 
reality,” Tomasz says. “It is great that fathers 
are becoming more active, but it seems to 
me that some of them have gone too far, 
criticising our own fathers, who were fathers 
in a totally different context. In the rough 
times of PRL [Polish People's Republic] they 
did not have any access to a number of items. 
Besides, they had other things to worry about,” 
he explains. “The disease of our times is that 
everybody wants everything to be perfect. 
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A perfect relationship, holidays twice a year, 
a great body and the best car. Motivation is 
great, but it leads to overexploitation.”

He has two daughters – 3-year-old Zu and 
10-month-old Basia – and focuses on showing 
them the good relationship he has with his 
wife. When asked whether he would like to 
have a son, he says that they are having a rest 
from thinking about expanding the family. 
The second child gave them a hard time and 
challenged their self-satisfaction, in particular 
in terms of patience. “It is fun, but it is not 
always easy,” he admits.

Stage 2. Special moments
Filip Zawada: “I have never experienced it 
again that I could get up at 2 a.m., put him 
in a baby carrier and just walk around the 
house. It was very pleasant. I was working on 
my concentration as well. A child teaches you 
how to pay attention, which I do all the time. 
I concentrate on the fact that it is daytime – it 
is okay, it is night time – it is okay, it is raining 

– it is okay. My son was the first person who 
taught me that.”
A milestone? He was looking after his son, 
who was a few months old then, his wife was 
at work. He was sitting outside with the baby 
carriage. Little Filip woke up, looked at the 
clouds and smiled. “I thought to myself that 
clouds are okay in the end.”

“Everyday life is the best,” Tomasz Bułhak 
says. He works in a restaurant, so he starts 
work a bit later and can spend the mornings 
with his daughters. He tries to show them 
men's perspective, so that in the future they 
would not be afraid to trust a man.

Radek has two sons – one of them goes to 
school, the other one to kindergarten. For him, 
every day is like a little war. “They are acting 
up. They can fight and apologise, beat each 
other and apologise within five minutes. I tell 
them: ‘Do not jump from the sofa, because 
you can get hurt.’ And they are like: ‘I've 
already done it once and nothing happened.’”

At the beginning, when Ninka was born, 
the most important thing was to satisfy her 
basic needs. Now, when she is growing up, 
I can see that she is an individual, that she 
has her own personality. We begin to get on. 
I can feel a completely new kind of love, the 
one I have never experienced before,” Michał 
Mularczyk says.

Michał, the father of Ignaś: “The greatest 
moments are the ones when I come back 
home after work, and Ignaś cheers: ‘Daddy 
is home!’ and he runs to hug me. It is really 
moving. I remember clearly when once I came 
home after a longer stay abroad. I had not 
seen Ignaś for a month. And when I came 

home in the evening, he was asleep. When I sat by him, he woke up 
and started to cheer: ‘Daddy, daddy!’ He snuggled into me and did not 
want to let go for at least 10 minutes. I will not forget that.”

Stage 3. To the future!
A footballer, a poet, a painter and a canola farmer – Filip Zawada junior 
wants to be all that in the future. A footballer – just because, a poet and 
a painter like his parents. And a canola farmer, because he will make 
diesel fuel from canola. “I wish him to become a magnate, because it 
may be hard to get by with my pension,” Filip senior says.

“For the most part, Ignasiak wants to be a lion,” Michał says.
For 7-year-old Olek and 4-year-old Michał, Radek's sons, the great-

est hero is their uncle who is a policeman.
The dad of half-year-old Ninka cannot see the distant future himself. 

A relationship of a father with his daughter is different. He admits that he 
worries that when she grows old, he will not be able to help her with wom-
en's problems. “Luckily, I have Ania, so everything will work out just fine.”

He says that being a parent means learning every day.
“The responsibility for a child is long-term one. Everything I am 

doing now will affect her choices in the future.” 
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ZASKOCZENIE
Hotele prześcigają się w atrakcjach, jakie przygotowują dla swoich gości. Powstaje coraz więcej 

resortów, które swoją ofertą wypełniają czas i angażują swoich mieszkańców do najróżniejszych 
aktywności. Architekci specjalizujący się w projektowaniu wnętrz hoteli dążą jednak do czegoś 

zasadniczo innego. Gość wchodząc do hotelu powinien poczuć… No właśnie o tym, co powinien 
poczuć gość hotelu opowiadają Łukasz Koziana i Wojciech Witek – właściciele krakowskiej 

pracowni Iliard, architekci, którzy zaprojektowali wnętrza wielu polskich prestiżowych hoteli 
i którzy doskonale wiedzą, jak powinno się je projektować.

tekst: Krzysztof Król  zdjęcia: Mat.Prasowe
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Nie sądzicie, że hotele coraz częściej prześcigają się 
w ofercie towarzyszącej wizycie gości i czasem można od-
nieść wrażenie, że właściciele hoteli chcą jak najszybciej 
wyciągnąć gości z pokoi, jakby tam miało by być im źle?
Łukasz Koziana: „Wyciąganie” gości z pokoi to dziś koniecz-
ność i to z wielu powodów. Nie tylko finansowych. Klienci chcą 
wykorzystać każdą wolną chwilę do miłego i często aktywnego 
spędzania czasu. Klientom resortów nie wystarcza dobry nocleg 
i odpoczynek na plaży. Hotel musi posiadać pomysł na życie 
przez okrągły rok. Jeśli na parterze hotelu klient odnajdzie te-
matyczne restauracje, live i show cooking, strefy chilloutu, strefy 
dziecka, muzykę na żywo oraz personel, który tym wszystkim 
żyje, to na efekty nie trzeba długo czekać. W takich przypadkach 
goście nie tylko tego hotelu, ale i sąsiednich oraz lokalni miesz-
kańcy zaczynają odwiedzać te miejsca.
Wojciech Witek: Faktycznie tak jest, i jest to szczególnie 
widoczne w segmencie hoteli biznesowych. Pokoje w hotelach 
resortowych – ze względu na swoją specyfikę – wciąż pozostają 
stosunkowo duże, często z opcjami ich łączenia, konwertowania 
dla rodzin itp. Hotele coraz częściej stają się też areną potencjal-
nie ciekawych interakcji społecznych. Ludzie są siebie ciekawi, 
otwarci na pracę czy lekturę prasy przy wspólnym dużym stole.

Co jest ważniejsze w odbiorze hotelu? Jak powinien się 
poczuć gość hotelowy wchodząc do pokoju, a jak wkra-
czając w progi hotelu?
ŁK: Powinien być zaskoczony. Najlepiej na każdym kroku. 
Oczywiście myślę o pozytywnym zaskoczeniu. Klienci in-
stynktownie wyczuwają, czy coś jest autentyczne, czy na pokaz. 
Strefy, o które pytasz, są wbrew pozorom bardzo podobnie 
projektowane. To bardzo ważne. Poczucie prywatności jest 
oczekiwane zarówno przy restauracyjnym stoliku, jak i w po-
kojowej łazience. Sęk tkwi w tym, aby klient miał wybór, mógł 
odnaleźć miejsce dla siebie. Dlatego tak zróżnicowany jest 
program części wspólnych oraz typologia pokoju hotelowego. 
To właśnie o to chodzi. Nie wyobrażam sobie obecnie hotelu, 
który swojemu klientowi wręcza brelok z numerem stolika, 
który ma zająć. To samobójstwo. W pokoju hotelowym mamy 
odnaleźć swój świat. Często taki, który jest tylko marzeniem 
we własnym domu. To świat z jednej strony skrojony z prak-
tycznych potrzeb, jak i świat z pożądanym klimatem. Nie ma 
być mały i przytulny. Ma być jasny! Przestrzenny, transparent-
ny, prosty i prawdziwy.

Jakie są obecnie trendy w projektowaniu wnętrz? Pracu-
jecie obecnie nad projektem, który moglibyśmy określić 
jako awangardowy?
ŁK: Nieformalność i różnorodność to według mnie pojęcia klu-
czowe. Klienci hoteli spędzając w nich czas potrzebują na chwilę 
zapomnieć o biznesowym manualu czy codziennym rygorze 
dnia pracy. Każdy jest inny, każdy oczekuje czegoś dopasowane-
go do jego upodobań. Gwiazda Morza, która obecnie powstaje 
nad samym morzem we Władysławowie, będzie hotelem awan-
gardowym. Jeśli inwestor i architekt jest świadomy tego celu, to 
szansa jest bardzo duża.
WW: Oczywiście musimy zachować odpowiednie proporcje 

– najważniejszy dla nas trend w projektowaniu hoteli w Pol-
sce jest taki, że w ogóle coraz większy nacisk kładzie się na 
projektowanie wnętrz. Estetyczna atrakcyjność hotelu staje 
się coraz ważniejszym narzędziem marketingu i sprzedaży, 
coraz szybciej zaczynamy doganiać na tym tle kraje bardziej 
rozwinięte niż nasz.

Jak dalece angażujecie się w detale hotelu? Czy te prace 
odnoszą się również do doboru takich elementów wypo-
sażenia wnętrz jak łóżka?
ŁK: Tak. Nie potrafię się oprzeć. To bardzo trudne zadanie. Móc 
i chcieć mieć wpływ na wszystkie decyzje projektowe i inwe-
stycyjne to szaleńczy plan. Ale jeśli ma się tylko wiedzę w tym 
zakresie to warto w tym uczestniczyć.
WW: Wygląd i komfort łóżka jest oczywiście jednym z kluczo-
wych aspektów pozytywnego doświadczenia klienta w hotelu. 
Łóżka są akurat mocno ustandaryzowanym elementem wypo-
sażenia hotelu. Tym niemniej, jeżeli tylko jest taka możliwość, 
zawsze z przyjemnością wchodzimy w te detale, nierzadko 
prowadząc długą korespondencję projektową na temat wysokości 
materacy, liczby poduszek, wysokości nóżek ramy, kolorystyki 
i wzorów obszyć czy narzut na łóżka.

Projektowaliście wiele wyjątkowych wnętrz polskich 
hoteli. Z którego z nich jesteście najbardziej dumni?
ŁK: Nie było ich tak wiele, ale to pierwszego projektu hotelu ni-
gdy nie zapomnę. Mam do niego ogromny sentyment. To często 
nagradzany rzeszowski Bristol Tradition & Luxury. Realizacja 
nie była łatwa, ale szalenie inspirująca. Inwestor zaufał naszej wi-
zji. Jestem mu szalenie wdzięczny. Hotel ma swoją duszę. Bardzo 
wielu gości jest zaskoczonych klimatem wnętrz i jakością obsługi, 
różnorodnością pokoi.

W POKOJU HOTELOWYM 
MAMY ODNALEŹĆ SWÓJ 
ŚWIAT. CZĘSTO TAKI, KTÓRY 
JEST TYLKO MARZENIEM WE 
WŁASNYM DOMU.



Obecnie pracujecie nad Gwiazdą 
Morza – hotelem, którego wizualiza-
cje naprawdę zachwycają, a którego 
budowa właśnie ruszyła. Czego 
możemy się spodziewać po jego 
wnętrzach?
ŁK: Zaskoczenia i realizacji tego wszystkie-
go, o czy mówimy. Taki jest cel.
WW: Faktycznie liczymy na to, że wnętrza 
Gwiazdy Morza będą nietuzinkowe. Pracu-
jemy nad tym, żeby osiągnąć w nich efekt 
nieformalnego, acz eleganckiego w formie 
wypoczynku – to dość wymagająca kombi-
nacja. Projekt powstaje w bardzo dobrych 
warunkach, przy współpracy bardzo kon-
sekwentnego i odpowiedzialnego inwestora. 
Przed nami jeszcze długa droga do końca, 
liczymy jednak na pełen sukces. 

Would you agree that hotels more 
and more often vie to offer the 
widest range of activities to their 
guests, and sometimes one can get 
the impression that the owners of 
the hotels want to get the guests out 
of their rooms as fast as possible 

– as if they didn't feel comfortable 
inside? 
Łukasz Koziana: ‘Getting’ the guests out 
of their rooms is a necessity for a num-
ber of reasons. Not only the financial 
ones. Clients want to take advantage of 
every single opportunity to spend time 
in a nice and – often – active way. Now-
adays, comfortable accommodation and 
relaxation on the beach are no longer 
enough. Hotels need ideas for entertain-
ment throughout the whole year. If on 
the ground floor, there are theme restau-
rants, live and show cooking, chill out 
zones, children's zones, live music and 
personnel is engaged in all that, one will 
see the effects very soon. In such cases, 
not only the guests of this particular 
hotel, but also the guests of hotels nearby 
and locals begin to visit these places.
Wojciech Witek: Yes, that's right. In 
particular, in the case of business hotels. 
Rooms in resort hotels – due to their 
nature – are still relatively spacious, and 
can often be joined, arranged for fam-
ilies, etc. Hotels also become a space of 

FAKTYCZNIE LICZYMY NA TO, ŻE WNĘTRZA 
GWIAZDY MORZA BĘDĄ NIETUZINKOWE. 
PRACUJEMY NAD TYM, ŻEBY OSIĄGNĄĆ 
W NICH EFEKT NIEFORMALNEGO, ACZ 
ELEGANCKIEGO W FORMIE WYPOCZYNKU 
– TO DOŚĆ WYMAGAJĄCA KOMBINACJA.

In English 

SURPRISE
A range of activities offered by hotels 
to their guests is constantly being 
expanded. More and more hotels which 
organise the time of their guests and 
engage them in a series of activities are 
set up. Architects that specialise in de-
signing hotel interiors, however, strive 
for something completely different. 
How a guest should feel entering the 
hotel – according to Łukasz Koziana 
and Wojciech Witek, the owners of the 
Iliard studio in Cracow, architects, who 
have designed interiors of a number of 
prestigious hotels and know very well 
how to design.
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potentially interesting social interactions. People are interested 
in each other, willing to sit together at one big table and work or 
read a newspaper.

What's more important in the impression that a hotel 
gives? How should guests feel entering the room and 
entering the hotel?
ŁK: They should be surprised. At every step, if possible. I mean, 
surprised in a positive way, of course. Clients can intuitively feel 
whether something is genuine or just for show. Against all appear-
ances, the zones you're asking about are designed in a similar way. 
It's very important. Privacy is expected both at a table in the hotel 
restaurant and in the bathroom of the hotel room. The point is that 
clients should have a choice, should be able to find a place for them-
selves. That's why the plan of public space and the typology of hotel 
rooms are so diversified. That's what it is about. I can't imagine 
a hotel today which gives a guest a ring with a number of table that 
the guest is supposed to sit at. It's a suicide. Guests should find their 
own world in the hotel room. The world that is often only a dream 
at home – made from practical needs and desirable atmosphere. 
Rooms aren’t supposed to be small and cosy, but bright! Spacious, 
transparent, simple and real.

What are current trends in interior design? Are 
you working on a project that might be classified as 
avant-garde?
ŁK: Informality and diversity are the key issues. Clients of hotels 
need to forget for a while about a business manual or everyday 
working life. Everybody is different, everybody expects some-
thing that would fit their needs. Gwiazda Morza located by the 
sea in Władysławowo, which is now under construction, is going 
to be an avant-garde hotel – in all likelihood, provided that the 
investor and the architect are aware of this objective.

WW: Obviously, we have to keep appropriate proportions – the 
most important trend in hotel design in Poland is that interior 
design is becoming more and more important. Aesthetics be-
comes an important marketing and sales factor, we're catching up 
with countries more developed than Poland in this regard.

How far do you get into details? Do these works involve 
a selection of such interior equipment as beds?
ŁK: Yes, they do. I can't resist it. It's a difficult task. To be able 
and want to have an influence on all design and investment 
decisions is a crazy plan. But if only one has sufficient knowledge, 
it's worth doing.
WW: The appearance and comfort of a bed is one of the key as-
pects of clients’ positive experience in the hotel. Beds are actually 
a highly standardised element of the hotel equipment. However, 
if only there's such a possibility, we always get into these details, 
often carrying on a long design correspondence concerning the 
height of mattresses, the number of pillows, the height of bed 
frame's legs, the colours and patterns of finish or bedspreads.

You've designed a number of extraordinary interiors of 
Polish hotels. Of which interior are you most proud?
ŁK: There haven't been so many of them, but I'll never forget 
the first hotel design. I'm very fond of it. It's Bristol Tradition & 
Luxury – an often awarded hotel in Rzeszów. The implementa-
tion wasn't easy, but it's really inspiring. The investor trusted our 
vision. I'm deeply grateful for that. The hotel has its own spirit. 
A lot of guests are surprised with the atmosphere of interiors and 
the quality of service, the diversity of rooms.

Now, you're working on Gwiazda Morza – a hotel whose 
visualisations are really impressive and which is under 
construction. What can we expect from its interiors?
ŁK: Surprise and execution of everything we're talking about. 
That's the goal.
WW: Indeed, we expect the interiors of Gwiazda Morza to be 
extraordinary. We're working on an effect of relaxation that's in-
formal but elegant in its form – it's quite a demanding combina-
tion. We're working in very good conditions, in cooperation with 
a consistant and responsible investor. There's still a long way to 
go, but we hope that the hotel will be a complete success.
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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.

CHLEBA, IGRZYSK 
I BEZPIECZEŃSTWA

Przy tym wszystkim zabrakło jedne-
go i wcale nie chodzi o mi o czystą 
grę, o brak dopingu. To bezpie-

czeństwo. Dopisuję to słowo po strza-
łach wymierzonych w autokar wiozący 
dziennikarzy obsługujących Igrzyska 
Olimpijskie w Rio. W stronę jadącego au-
tobusu ktoś strzelił co najmniej dwa razy, 
rozbijając szyby. To pierwszy tak mocny, 
wyraźny atak na media. Wcześniej też 
dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, 
ale były one określane w kategoriach 
incydentu, a nie ataku.

Nie bez powodu działacze MKOL 
zostawili na początku powitani wielkim 
transparentem: „Witajcie w piekle. Poli-
cjanci i strażacy nie dostają pensji, dlatego 
nikt w Rio nie może czuć się bezpiecznie”.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli, 
bo do tej pory niepisanym prawem przy 
tak wielkich świętach, nawet wśród grup 
terrorystycznych, było nienaruszenie 
praw dziennikarzy. Ta jedna z ostatnich 
świętych została właśnie złamana. Efekt 
tego jest taki, że bezpieczny nie może 
czuć się już nikt. Dziennikarze owszem, 

Apart from all that, there was one thing 
missing, and I’m not talking about the fair 
play, the lack of performance-enhancing 
drugs. I’m talking about safety. I add this 
last word after the shots aimed at the bus 
with journalists and reporters servicing 
the Rio Olympic Games. Someone shot 
at least two times towards the moving 
bus, smashing its windows. It was the first 
attack on media that was so explicit. In the 
past, there were some dangerous situations 
too, but they were seen as incidents rather 
than attacks.

Not without a reason were the members 
of the International Olympic Committee 
greeted with a huge banner that read, 

“Welcome to hell. Police and firefighters 
don't get paid; whoever comes to Rio de 
Janeiro will not be safe.” The situation 
has spun out of control, since still until 
recently the unwritten law during such 
enormous celebrations, obeyed even by 
terrorist organizations, was to respect the 
inviolability of the reporters’ laws. And 
even this one of the last few rules has just 
been broken. Consequently, no one can 
feel safe anymore. Reporters do still report 
what they have to, but the atmosphere of 
fear that hovers in the air doesn’t give them 
much incentive to do anything beyond 
it. Because doing something more would 
mean leaving the hotel in which they are 
checked in or the building in which the 
Olympic Games are held. And not many 
a person has the strength to deal with the 
treat which has become so real.

Contrary to appearances, we’re less civi-
lized than the ancient people, because even 
they were able to maintain the Olympic 
truce and temporarily cease all conflicts. 
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Sport nigdy nie był moją mocną stroną. Nie oglądam Igrzysk Olimpijskich 
z wypiekami na twarzy, nie obgryzam paznokci w oczekiwaniu na wynik 

naszych. Ale cieszę się, kiedy mogę powiedzieć „Polska i jej trzy, cztery, pięć 
złotych medali”, bo fascynuje mnie wygrana i  poświęcenie, z jakim ci ludzie do 

niej dążą. Cel, walka, wiara w siebie i zwycięstwo.

relacjonują co muszą, ale atmosfera 
strachu, która unosi się w powietrzu, nie 
daje im możliwości wyjścia poza to. Bo 
wyjście oznaczałoby opuszczenie obiektu, 
gdzie rozgrywane są zawody, lub hotelu, 
w którym są zameldowani. A na ten wy-
siłek, zmierzenie się z zagrożeniem, które 
stało się realne, stać niewielu.

Wbrew pozorom jesteśmy zatem 
mniej cywilizowani niż starożytny lud, 
bo nawet on na czas Igrzysk potrafił 
zawiesić wojny. 

In English 

BREAD, CIRCUSES AND 
SAFETY
Sport has never been my forte. I don't 
watch the Olympic Games with bated 
breath, I don't bite my fingernails as I wait 
for the results of Polish contestants. But 
I am happy when I can say, “Poland and 
our three, four, five gold medals,” because 
I’m fascinated with victory and the sacri-
fices that people make to achieve it. A goal, 
a fight, self-confidence and success.
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Gdyby samochody posiadały układ krwionośny, w żyłach Porsche płynęłaby 
błękitna krew. Bowiem sposób, w jaki łączą luksus i osiągi, czyni z nich 

prawdziwą arystokrację. Tymczasem niemiecka dynastia powiększyła się 
o kolejnego członka. Nazwa Macan została zapożyczona z języka indonezyjskiego 

i oznacza tygrysa. Jak groźnego dla konkurencji?

tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz

MAŁY KSIĄŻĘ



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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stanowiono również uwzględnić aspekty 
rodzinne. Cayenne został przyjęty przez 
rynek tak ciepło, że w 2013 roku powoła-
no do życia jego znacznie mniejszego bra-
ta, który otrzymał imię Macan. Dziś to 
jeden z najlepiej sprzedających się modeli 
Porsche. Gdzie tkwi jego tajemnica?

Jednym z elementów sukcesu z pew-
nością jest kolor lakieru. A konkretnie 
Sapphire Blue Metallic, w którym 
wystąpił testowany egzemplarz. Kto choć 
raz zobaczy Macana w tej odsłonie, ten 
przepadł na wieki. „Bardzo ładny samo-
chód” – podczas przejażdżki po Sopocie 
słyszałam te słowa częściej niż szum 
morskich fal. Bo mimo że to bardzo 
grzeczne Porsche, to jednak wyglądem 
nadal nawiązuje do sportowej tradycji. 
A konkretnie rzecz ujmując kształtem 
nadwozia Macan uwodzi równie sku-
tecznie, co Sharon Stone w filmie „Nagi 
instynkt”. Ciąg dalszy następuje po zaję-
ciu miejsca za kierownicą. Na elegancki 
styl składają się najlepsze materiały oraz 
jakość wykonania. Ta ostatnia, podobnie 
jak we wszystkich modelach Porsche, jest 
najwyższa. Po przekręceniu kluczyka do 
życia budzi się serce, czyli benzynowy 
silnik o pojemności dwóch litrów i mocy 
252 KM. Jego ryk nie zrywa liści z drzew, 
do czego zdążyły nas już przyzwyczaić co 
niektóre modele ze stajni niemieckiego 

Powiedzieć, że nie lubi się tych sa-
mochodów, jest równoznaczne ze 
stwierdzeniem, że nie lubi się cze-

kolady. Każdy choć przez chwilę chciałby 
poprowadzić Porsche i model nie ma tu 
żadnego znaczenia. W końcu wszystkie 
mają diabła pod skórą, chociaż trafniej 
jest napisać, że pod karoserią. Kilka lat 
temu w rodzinie Porsche zapadły jednak 
poważne decyzje i w produkcji tych 
samochodów, oprócz dobrej zabawy, po-

POWIEDZIEĆ, ŻE NIE LUBI SIĘ TYCH 
SAMOCHODÓW, JEST RÓWNOZNACZNE ZE 
STWIERDZENIEM, ŻE NIE LUBI SIĘ CZEKOLADY. 
KAŻDY CHOĆ PRZEZ CHWILĘ CHCIAŁBY 
POPROWADZIĆ PORSCHE I MODEL NIE MA TU 
ŻADNEGO ZNACZENIA. W KOŃCU WSZYSTKIE 
MAJĄ DIABŁA POD SKÓRĄ, CHOCIAŻ TRAFNIEJ 
JEST NAPISAĆ, ŻE POD KAROSERIĄ.



producenta. Macan odznacza się wysoką 
kulturą od momentu uruchomienia 
poczynając a na dotarciu do celu kończąc. 
Jeżeli można sobie wyobrazić relaks za 
kierownicą samochodu, to właśnie on jest 
do tego najlepszym kandydatem. Niech 
jednak nikogo nie zmylą te nienaganne 
maniery. Samochód pokazuje swoje rogi 
po ustawieniu automatycznej skrzyni 
biegów w trybie Sport. A wtedy żarty na 
bok, a obie ręce na kierownicy. Czy coś 
jest w stanie go wtedy zatrzymać? Tylko 
i wyłącznie doskonałe hamulce, dzięki 
którym samochód wręcz zastyga w miej-
scu. Bo za pomocą jednego przycisku 
zawieszenie nieco się podnosi i żadna 
przeszkoda niestraszna. Podróżowanie 
jest wtedy możliwe nawet po Księżycu. 

Czytelna nawigacja zaplanuje dla nas całą trasę, a zaskakująco 
duży bagażnik w tym samochodzie pomieści wszystko, czego 
dusza zapragnie. Ale na tym lista zalet się nie kończy, bo układ 
kierowniczy również zasługuje na oklaski. Można odnieść 
wrażenie, że wystarczy jedynie pomyśleć o skręceniu kierowni-
cy aby to się zadziało. Czy Macan posiada jakieś wady? Szczerze 
przyznam, że ich odkrywanie przypomina przysłowiowe szu-
kanie igły w stogu siana – trzeba się mocno natrudzić, a sukces 
i tak nie jest gwarantowany. Cena? Jest kolejną z zalet. Startuje 
od 224 600 zł, zatem kluczyk od Porsche jeszcze nigdy nie był 
tak bardzo w zasięgu ręki. Po całym dniu spędzonym w jego to-
warzystwie serce krzyczy, że chcesz go mieć, a rozum nie potrafi 
znaleźć kontrargumentów. Nieważne czy jesteś mamą dwójki 
dzieci czy samotnym wilkiem, ten samochód to doskonałe 
środowisko naturalne dla każdego kierowcy.

W ciągu całego roku jest kilka okazji przy których składa 
się bliskim życzenia. Zawsze są przepełnione zdrowiem i suk-
cesami. W moim przypadku coraz częściej jest w nich miejsce 

SAMOCHÓD POKAZUJE 
SWOJE ROGI PO USTAWIENIU 
AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI 
BIEGÓW W TRYBIE SPORT. 
A WTEDY ŻARTY NA BOK, A OBIE 
RĘCE NA KIEROWNICY.
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również dla Porsche. Bo jak przyznawał 
sam Ferry Porsche: „Budujemy samo-
chody, których nikt nie potrzebuje, ale 
każdy chce mieć”. Czas płynie nie-
ubłaganie a słowa te wcale nie tracą na 
znaczeniu. 

In English 

A LITTLE PRINCE
If cars had the circulatory system, blue 
blood would run in Porsche's veins. For 
the way in which Porsche combines luxury 
and performance makes it a real aris-
tocrat. The German dynasty has a new 
member. The name ‘Macan’ is a borrowing 
from Indonesian, and it means ‘a tiger’. Is 
it dangerous for its competitors?

To say that you don't like these cars is like 
to say that you don't like chocolate. Every-
one would like to drive a Porsche, at least 
for a while, no matter what model. They 
all have the devil under their skin; well, to 
be more accurate, under the bonnet. A few 
years ago, however, some decisions regard-
ing the production of cars were made in 
the Porsche family – apart from fun, fam-
ily aspects were to be taken into account. 
Cayenne received such a warm welcome on 
the market that in 2013, his smaller brother 
was brought into being and was named 
Macan. Today, it's one of the best selling 
Porsche models. What's its secret?

For certain, it owes a part of its success 
to the colour of paint – Sapphire Blue Me-
tallic, in which the tested unit was painted. 

Whoever has seen Macan in such a version 
is lost forever. When I was driving in Sopot, 
I heard the words: ‘What a beautiful car’ 
more often than the sound of waves. Even 
though it's a really well-behaved Porsche, its 
appearance refers to the sport tradition. The 
shape of its body is as seductive as Sharon 
Stone in ‘Basic Instinct’. And it continues 
to seduce when we get behind the wheel. 
The highest quality of design, just like in all 
Porsche models, and the best materials form 
the elegant style of the car. With the turn 
of the key, the heart awakens – a 2.0-litre 
petrol engine that generates 252 hp. Its roar 
doesn't make leaves fall from trees, unlike 
some other models from the German 
manufacturer's stable. Macan minds its p's 
and q's from the beginning to the end of 
the journey. If you can imagine relaxation 
behind the wheel, this is the best candidate 
to ensure it. But don't be misled by the 
impeccable manners. The car shows its 
wild side when you set an automatic mode 
and the Sport Chrono Package. And then, 
joking aside, both hands on the wheel. Is 
there anything to stop it? Only the excellent 
brakes which make the car practically freeze 
to the spot. At the push of a button, sus-
pension gets higher, and there's nothing on 
the road to worry about. You can even drive 
across the Moon. The navigation system 
will plan the route, and in the commodious 
boot there's enough room for everything 
one's heart could desire. But there are more 
advantages of the car. Its steering system 
is worth noting as well. One can have an 
impression that it's enough to think about 
turning the wheel to make it happen. Are 
there any drawbacks? To be honest, looking 
for drawbacks in Macan is like looking for 
a needle in a haystick – takes a lot of effort, 
and there's no guarantee of success. The 
price? It's one of the advantages. It begins 
with PLN 224 600 – the key to a Porsche 
has never been so close within our reach. 
After a day spent in its company, the heart 
cries that you want to have the car, and the 
mind can't find any counterarguments. It 
doesn't matter whether you're a mother of 
two children or a lone wolf – this car is 
a perfect natural habitat for every driver.

During the year, there are a few occasions 
on which we wish our friends and family all 
the best – we wish them health and success. 
In my case, more and more often, there's also 
a place for a Porsche. As Ferry Porsche said: 

‘We produce cars that nobody needs, but 
everyone wants to have.’ Time passes by, and 
these words don't lose their significance. 
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Bądź kim chcesz i nie przejmuj się zdaniem innych – do tego dąży duet 
projektantów Zuo Corp w najnowszej kampanii. Zuo Corp opowiadają nam 
o świecie mody i zasadach, jakie panują w tym biznesie, który dziś fałszywie 

kreują media społecznościowe.

tekst: Jacek Górecki   zdjęcia: Mat. prasowe

NASZA MAŁA REWOLUCJA
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Moda jest tyranem?
Nie mamy takiego poczucia. To zależy od ciebie, czy chcesz to 
tak postrzegać. Moda to raczej pasja. Trzeba ją rozumieć, i jak 
w przypadku każdej pasji czy hobby, poddać się jej regułom. 
My się poddajemy. Wszyscy w jakimś stopniu ulegamy jej 
świadomie bądź nie, na różnych poziomach wyspecjalizowania. 
Trzeba wiedzieć, jak to działa, zupełnie jak w tej scenie z filmu 

„Diabeł ubiera się u Prady”, kiedy Meryl Streep opowiada 
anegdotę o niebieskim sweterku. Poza tym moda odzwiercie-
dla aktualną kondycję społeczeństwa i panujących nastrojów. 
Pozwala na bunt i manifestację poglądów. Jest świetnym 
narzędziem masowej komunikacji, które bezpośrednio wpływa 
na życie i świadomość milionów. Teraz jej reguły bardziej 
dyktują media społecznościowe niż jednostki. Czasy ,,dykta-
torów mody” odeszły już dawno w zapomnienie, może dlatego 
jest wokół nas tak dużo brzydoty podniesionej do rangi piękna. 
Moda napędza rozwój cywilizacji, poza tym pozwala przeła-
mywać tabu i oddziałuje na zmysły. Na pewno w zetknięciu 
z modą należy zachować zdrowy rozsądek i nie podążać ślepo 
za trendami. Tak jest w przypadku wszystkiego.

Pytam dlatego, że za sprawą mody walczycie z nią 
samą, burząc wszelkie podziały, wygłaszając przy 
wypuszczaniu najnowszej kolekcji hasła: nie ma religii, 
wieku, płci...
To jest właśnie w tym piękne, że dzięki modzie każdy może po-
czuć wolność i wyemancypować się na jakim chce poziomie. Tak 
naprawdę w modzie nie ma reguł. Generalnie jest to narzędzie, 
które pozwala na wyrażenie siebie. Tak samo jak każda inna 
dziedzina sztuki. Nie jesteśmy tutaj pionierami, bo generalnie 
moda zawsze była bardzo liberalna i za jej sprawą udało się 
zburzyć liczne tematy tabu. Jednak to teraz mamy w głowie – 
ogromną potrzebę wolności, taki nieco utopijny obraz społe-
czeństwa bez podziałów, gdzie każdy może poczuć się kim chce, 
bez oceniania i stygmatyzowania przez otoczenie. To taka nasza 
mała rewolucja. Teraz jak nigdy czujemy się pogodzeni ze sobą, 
wiemy na czym nam zależy i jak chcemy to osiągnąć. Bardzo 
chcieliśmy podzielić się tą energią z innymi. W sumie nie ma 
sensu robienie czegokolwiek wbrew sobie, bo życie zwyczajnie 
jest na to za krótkie.

Czy to wyrażanie siebie nie jest dzisiaj kluczem do 
tworzenia mody? Czy nie chodzi przypadkiem o to, 
żeby za stroną wizualną kryła się cała ideologia? Bunt, 
który spowoduje, że zacznie się w ludziach zmieniać 
świadomość konkretnych problemów? 
Ciekawe pytanie... Nie wiem, czy nie jest to wynikiem staran-
nie przemyślanych strategii marketingowych marek, które 
w końcu muszą się czymś wyróżniać na tle konkurencji i zwra-
cać uwagę klienta. Jeśli kryje się za tym chęć zwrócenia uwagi 
na konkretny problem, jak na przykład coraz bardziej popu-
larne zjawisko transparentności w modzie, gdzie każdy klient 
danej marki jest dokładnie poinformowany na temat procesu 
tworzenia danego ubrania, etapów produkcji i dostawców 
poszczególnych komponentów, to jest to super. Tak samo jak 
zwracanie uwagi na wyzysk pracowników przez duże koncerny, 
mordowanie zwierząt na futra czy globalne problemy związane 
z ekologią. Dobrze, że można wykorzystać modę do walki na 
rzecz poprawy życia innych. Zbudować świadomość, że to coś 
więcej niż tylko fatałaszki.

Jaki cel postawiliście sobie wraz z nową kampanią?
Bardzo prosty – bądź kim chcesz i nie przejmuj się zdaniem 
innych. Wytyczaj sobie cele bez patrzenia na nieprzychylne opinie. 
Najważniejsza jest wolność i samorealizacja. Zawsze podkreśla-
my: nigdy nie rób niczego wbrew sobie. Obecnie w Polsce bardzo 
drażni nas totalna homogeniczność społeczeństwa, wszystkie 
te ruchy narodowe, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego 
z patriotyzmem. Polska jest różnorodnym krajem, mamy mniej-
szości narodowe, religijne, seksualne i nie podoba nam się ogólny 
dyskurs, w którym na piedestale stawia się katolicką rodzinę 
z dwójką dzieci jako najważniejsze dobro narodowe. Nie rozumie-
my, po co ktoś chce się w to wtrącać. W życiu układa się różnie, 
a my najbardziej nie lubimy, kiedy komuś daje się do zrozumienia, 
że jest gorszy.

Co was wkurza najbardziej w tym biznesie?
To, co nas wkurza na świecie za mało nas dotyczy, natomiast 
w Polsce jest parę rzeczy, które nas denerwują, ale to już przepra-
cowaliśmy i traktujemy jako część rodzimego folkloru, na który 
nie mamy wpływu. Są tam na przykład fałszywe autorytety, które 
można spotkać w każdej dziedzinie. Często przez takie postaci, 
zwłaszcza te kreowane medialnie, przeciętny klient ma spaczony 
obraz branży jako miejsca ociekającego głupotą i tanim blichtrem. 
Coś, co nas śmieszy, to przekonanie, że jest to zajęcie dla każdego. 
Kiedyś Kuba Wojewódzki powiedział, że moda to zajęcie dla ludzi, 
którzy chcą przypudrować brak osobowości i pewnie w większo-
ści przypadków, które zna, tak jest. Nie można jednak genera-
lizować. Ci, którzy mają coś w rzeczywistości do powiedzenia 
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TAK NAPRAWDĘ W MODZIE NIE MA REGUŁ. 
GENERALNIE JEST TO NARZĘDZIE, KTÓRE 
POZWALA NA WYRAŻENIE SIEBIE. TAK 
SAMO JAK KAŻDA INNA DZIEDZINA SZTUKI.

i znają się na swoim fachu po prostu siedzą cicho i nie potrzebują 
zwracać na siebie uwagi. Ich praca i osiągnięcia mówią same za 
siebie. Takich nazwisk jest mnóstwo, z Magdą Butrym na czele. 

Jest możliwe funkcjonowanie na rynku modowym 
i zarabianie na tym, bez uczestniczenia w tym 
środowisku, bez pokazywania się, bywania, nie 
oddychania, zakłamania?
Mamy poczucie, że ci, co zarabiają i utrzymują się z mody 
w Polsce, właśnie się nie pokazują, bo zwyczajnie nie muszą. Nie 
demonizowałbym aż tak tego środowiska. Działa tak samo jak 
inne i wiadomo, że nie każdy musi się lubić z każdym. Ważne, aby 
potrafił zachować profesjonalizm w pracy.

Najnowszą kolekcją wywracacie 
rynek całkowicie do góry nogami. 
Kiedy wasz kolega prezentuje trendy 
na lato 2017, wy odcinacie się od 
tego i prezentujecie linię całoroczną, 
bez żadnych podziałów na wiosnę, 
lato, zbudowaną po części ze starych 
sylwetek, po części z nowych.
Tak! My lubimy rewolucję i innowację. To 
celowy zabieg. Zauważyliśmy, że po-
dział na sezony jest bez sensu w naszym 
przypadku. Klienci tak samo kupują u nas 
swetry na wiosnę, jak i na zimę. Nie mamy 
skali ZARY. Poza tym mamy swoje ever-
greeny, które są i będą tak długo, jak ludzie 
będą chcieli je kupować. Naturalne więc 
jest, że je pokazujemy. Nowością są bluzy 
z naszywkami i rozbudowana kolekcja 
denimu – spodnie, kurtki. Zawsze było 
nam bliżej do eleganckiego streetu, czyli 
mody ulicznej. Bardzo jesteśmy ciekawi, 
czy będzie się podobała publiczności.

Wychodzenie z modą naprzód 
i robienie kolekcji co pół 
roku się nie opłaca? Przecież 
tak funkcjonuje większość 
największych domów mody.
Tak, tylko że na świecie także powoli 
pojawiają się tendencje do rezygnowania 
z sezonowości. To chyba zdrowe, zwłasz-
cza dla głowy projektanta. Media społecz-
nościowe w dużej mierze spowodowały, że 
klienci chcą od razu rzeczy, które zobaczą. 
Nie ma sensu zmuszać ich do czekania.

Jeden z najważniejszych 
filmoznawców i teoretyków filmu 

– Karol Irzykowski – powiedział 
kiedyś, że moda w każdej dziedzinie 
jest zbiorowym plagiatem, przy 
którym nie ma poszkodowanego.
Wypisz wymaluj portret X muzy (śmiech). 
To duże uproszczenie, zawierające nutę 
prawdy. Ważne jest zebranie własnych 
doświadczeń, inspiracji i przetworzenie 
na unikatowy język kolekcji. Moda jest 
bardzo impresyjna, pod tym względem 
bardzo przypomina film. Każda kolekcja 
jest wizją świata projektanta na zbliżają-
cy się sezon. Może dlatego naszą drugą 
największą pasją jest film. Ważny jest efekt, 
nie składowa.

Zdarzyło się wam, że zobaczyliście 
swój pomysł podpisany innym 
nazwiskiem?
Nigdy. Chociaż kiedyś nasz flagowy pro-
dukt, taka biała koszula, został użyty w re-
klamie dla TVP bez naszej wiedzy i przed-
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stawiony jako dzieło fikcyjnej projektantki. 
Całość była tak sprytnie skonstruowana, 
żeby widz myślał, że to prawdziwa postać. 
Reklama kończy się stwierdzeniem – albo 
ma się styl, albo się go nie ma.  

In English 

OUR LITTLE REVOLUTION
Be who you want to be and do not care 
about the opinions of others – this is the 
aim of the Zuo Corp designers’ duo in their 
newest campaign. Zuo Corp is telling us 
about the world of fashion and the rules 
of this business, which is now being falsely 
created by social media.

 

Is fashion a tyrant?
We do not think so. It all depends on you, 
if you want to see it this way. Fashion is 
more like passion. You have to understand 
it and, like with any passion or hobby, 
comply with its’ rules. We do. We are 
all influenced by them in some ways on 
different levels of specialization, knowing-
ly or not. You have to understand how it 
all works, just like in that scene from The 
Devil Wears Prada, in which Meryl Streep 
is telling the anecdote about the blue 
sweater. Furthermore, fashion reflects the 
society’s current condition and its’ frame 
of mind. It allows rebellion and manifesta-
tion of views. It is a great tool of mass com-

munication, which is directly influencing 
the life and minds of millions. Right now 
the rules are dictated more by social media 
than by single individuals. The times of 

“fashion dictators” are long gone; maybe 
this is why we are surrounded by so much 
ugliness, which has been lifted to the rank 
of beauty. Fashion enhances the develop-
ment of civilization; it allows braking with 
taboo and stimulates senses. Obviously, 
when working with fashion you have to 
have common sense and not blindly follow 
trends. Same as with everything else. 

I am asking because through fashion 
you are fighting with fashion itself 

- through demolishing barriers, 
releasing new collections with mottos 
such as: there is no religion, age, 
gender…
This is the beauty of it: thanks to fashion 
anyone can feel free and emancipate on 
a level that he wants. In fact there are no 
rules in fashion. Generally, it is a tool that 
allows you to express yourself like any 
other sphere of art. We are not pioneers 
here, since fashion has generally always 
been very liberal and many taboos have 
been abolished through its use. Never-
theless, this is what we have in our heads 
right now - a huge need for freedom, a bit 
utopian view of society without divisions, 
where anyone can feel as he wants, with-
out judgement and being stigmatized by 
his environment. It is our little revolution. 
Currently, like never before, we feel at 
peace with ourselves, we know what we 
want and how to achieve that. We really 
wanted to share this energy with others. 
In the end there is no point in doing any-
thing against ourselves for life is simply 
too short for that.

Is this self-expression not today’s 
key to creating fashion? Is the point 
not to hide a whole ideology behind 
the visual aspect? Rebellion, which 
will start to change the awareness of 
certain issues in people?
Interesting question… I do not know if 
this is not the effect of carefully thought 
out brands’ market strategies, which in 
the end have to stand out amongst com-
petition and draw the clients’ attention. If 
there is a wish to draw attention to a cer-
tain problem, for example the more and 
more popular transparency phenomenon 
in fashion, where every client of the brand 
is informed in detail about the process of 
creating a certain piece of clothing, stages 
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of production and component providers, then that is great. Same 
as drawing attention to employment exploitation by big con-
cerns, animal killings for furs or global issues connected with 
ecology. It is great that fashion can be used to fight for lifestyle 
improvement of others. Build awareness, that there is more to it 
than just clothes.

What goal have you set up for yourselves alongside the 
new campaign?
A very simple one – be yourself and do not pay attention to the 
opinions of others. Set out your goals without taking into consid-
eration the negative opinions. Freedom and self-realization are 
most important. We are always underlining: never do anything 
against yourself. Currently in Poland we are very irritated by the 
total homogeneity of society, all those national movements, which, 
in fact, have very little in common with patriotism. Poland is 
a diverse country, we have national, religious, sexual minorities 
and we do not appreciate the common discourse, in which a cath-
olic family with two children is put on a pedestal as the highest 
national good. We do not understand why anyone wants to inter-
vene. Different things happen in life and what we like the least is 
when someone is suggesting to someone else that he is worse.

What irritates you the most in this business?
What irritates us the most in the world is not something we can 
really relate to, whereas there are a few things in Poland that 
upset us but we have already worked through them and we treat 
them as part of the home folklore over which we do not have any 
influence. These are, for example, false role models, who can be 
found in any sphere. Often because of them, especially those cre-
ated by media, an average client has a twisted view of the brand, 
sees it as a place full of stupidity and cheap glitz. What we find 
amusing is the belief that this is something anyone can do. Once 
Kuba Wojewódzki (TN: Polish journalist and comedian) said 
that fashion is a career for people, who want to powder their 
lack of personality and probably in most cases that he knows of 
this is true. But you cannot generalize. Those, who actually have 
something to say and know their trade are simply sitting quietly 
and do not need to draw attention to themselves. Their work and 
achievements do the talking. There are plenty such names, with 
Magda Butrym at the top of the list.

Is it possible to function and make money in fashion 
without immersing in this environment, without showing 
off, being, breathing, and lying?
We feel that those, who are making money and living off fashion 
in Poland, are those, who are not showing off - simply because 
they do not have to. I would not demonize this environment so 
much. It works like any other, and, obviously, not everyone has 
to like everyone else. What is important is that you have to be 
professional at work.

With your newest collection you are really shaking up 
the market. While your friend is presenting trends 
for summer 2017 you are stepping away from that 
and presenting the whole year-long line, without any 
separation for spring, summer, built partly by old 
silhouettes, partly by new.
Yes! We like revolution and innovation. This was done on purpose. 
We have noticed that dividing it by seasons is pointless in our case. 

Clients are buying our sweaters both for spring and winter. We 
do not have ZARA’s scale. On top of that, we have our evergreens, 
which are and will be as long as people will want to buy them. 
Therefore, it is natural that we are showing them. Novelties are 
hoodies with patches and an expanded denim collection – trou-
sers, jackets. We were always closer to elegant street fashion. We 
are very curious, if the public will like it. 

Stepping forward with fashion and developing 
a collection every six months is not beneficial? This is 
how most big fashion houses work.
Yes, but in the world the tendencies to waive from season divisions 
are also growing. This is probably healthy, especially for the 
designer’s head. Social media have largely caused the people to im-
mediately desire the things that they have seen. There is no point 
in forcing them to wait.

One of the most important film experts and film 
theoreticians – Karol Irzykowski – said once, that fashion 
in any sphere is group plagiarism, which has no victims.
Typical X muse (laughs). It is a simplification, with a pinch of 
truth. It is important to gather your experiences, inspirations and 
carry them over onto a unique language of the collection. Fashion 
is very impressionable, in this aspect very similar to film. Every 
collection is the designer’s world-vision of the approaching season. 
Maybe this is why our second great passion is film. It is the effect 
that matters, not the component.

Have you ever stumbled upon your idea under someone 
else’s name?
Never. Although once our flag product, certain white shirt, was 
used in a commercial for TVP without our knowledge and 
presented as a work of a fictional designer. The whole thing was 
smartly constructed in a way that the viewer thought that it is 
a real person. The commercial ends with a phrase – you either 
have style or you do not. 
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Prawdopodobnie jest najstarszym modelem 
na świecie. Po raz pierwszy przed obiektywem 

stanął tuż przed 104 urodzinami. Do sesji 
zaprosili go współpracująca z wieloma 

modowymi markami fotografik Dorota Czoch 
i model Dustin Nowak.

tekst: Katarzyna Krzyżak 
i zdjęcia: Dorota Czoch
stylizacja: S. Sandera.

NAJSTARSZY 
MODEL ŚWIATA
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Kiedyś z rozmowy z Dustinem wyszło, że ma dziadków 
w mocno zaawansowanym wieku. Kiedy usłyszałam, że 
dziadek Stefan ma ponad sto lat, pomyślałam, że muszę 

zrobić mu zdjęcie – wyjaśnia Dorota. I stało się. Zatrzymana 
w czasie kuchnia Stefana Nowaka zamieniła się w atelier, a star-
szy pan z chęcią wcielił się w rolę modela. – Był zaskoczony, ale 
profesjonalnie pozował, podobało mu się – wspomina Dustin, jeden 
z najmłodszych wnuków pana Stefana, od kilku lat występujący na 
międzynarodowych sesjach i pokazach. – Teraz marzy, żeby efekty 

zobaczyć w gazecie – dodaje ze śmiechem. 
Spontaniczna sesja zaowocowała pięknymi 
zdjęciami. Choć pozujących Nowaków 
dzieli prawie 80 lat, to widać, że łączy ich 
dryg do obiektywu.

„Gimnastyka to najlepszy ze sportów“ 
powtarza od dziesiątek lat Stefan Nowak, 
a każdy kto na niego spojrzy, musi przy-
znać mu rację. Urodzony za panowania 
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„GIMNASTYKA TO NAJLEPSZY ZE SPORTÓW“ 
POWTARZA OD DZIESIĄTEK LAT STEFAN NOWAK, 
A KAŻDY KTO NA NIEGO SPOJRZY, MUSI PRZYZNAĆ 
MU RACJĘ. URODZONY ZA PANOWANIA CESARZA 
FRANCISZKA JÓZEFA ZECER TO DOWÓD NA TO, ŻE 
DBANIE O FORMĘ POPŁACA. 

cesarza Franciszka Józefa zecer to dowód na to, że dbanie o formę 
popłaca. – Z Chodakowską nie ćwiczy, kalorii nie liczy – żartuje 
jego syn, ale podkreśla, że nie ma dnia, w którym zapomniałby 
o uprawianiu sportu. Jeszcze trzy lata temu jeździł rowerem po 
rodzinnym Nowym Sączu, dziś pedałuje na stacjonarnej wersji 
i regularnie ćwiczy z hantlami. Jeśli czuje się gorzej, „pompuje“ 
więcej, bo uważa, że wysiłkiem fizycznym pokona chorobę. Jego 
dokumentacja medyczna to dowód, że lekarstwo jest bardzo 
skuteczne. Mimo ponad wieku na karku, pan Stefan jest pełen siły 
fizycznej i psychicznej.

Miłość do sportu i zdrowego jedzenia narzucił swoim najbliższym. 
Były sekundant bokserki sądeckiego Sokoła i wierny kibic Sandecji 
pilnował, by wszyscy jak najwięcej się ruszali i zdrowo odżywiali. 
Pasję do piłki nożnej zaszczepił także Dustinowi. Dbałość o wyspor-
towane ciało zaprowadziła go z boiska na wybieg.

Kariera Dustina rozpoczęła się od zdjęcia profilowego na Facebo-
oku. Czy jego dziadka także czeka podobny los? Jedno jest pewne, 
pan Stefan mimo wieku nadal patrzy w przyszłość i zastanawia się, 
co jeszcze go czeka i jakie wyzwania przed nim. 
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In English 

THE WORLD’S OLDEST MODEL
He is probably the oldest model in the world. For 
the first time he stepped in front of the camera 
right before his 104th birthday. He was invited 
to a photoshoot by a photographer and a model, 
who both work with many fashion brands – Dor-
ota Czoch and Dustin Nowak.

At some point it came out in a conversation with 
Dustin that he has senior grandparents. When 
I heard that granddad Stefan is over one hundred 
years old I thought that I have to photograph 
him – explains Dorota. And so it happened. The 
frozen in time kitchen of Stefan Nowak turned 
into an atelier and the gentleman himself gladly 
became a model. – He was surprised but he posed 
professionally, he enjoyed it – remembers Dustin, 
one of the youngest grandchildren of Mr Stefan, 
who for many years now is participating in inter-
national photoshoots and fashion shows.  – He 
now dreams of seeing the effects in a newspaper 

– he adds, laughing. This spontaneous photoshoot 
gave fruit to beautiful photographs. Even though 
posing Nowaks have almost eighty years between 
them it can be seen that they share a talent for 
modelling.

“Exercise is the best sport” Stefan Nowak re-
peated for tenths of years and anyone who looks 
at him has to agree. This typesetter, who was born 
while the Emperor Franz Joseph was still at rule, 
is a living proof that staying fit brings effects. – 
He does not exercise with internet girlies, he does 
not count calories – jokes his son, but he also 
emphasizes that there is no day that would go 
by without grandfather practising a sport. Even 
three years ago he was still riding a bike around 
his hometown Nowy Sącz; today he is pedalling 
on a stationary version and lifts weights. When 
he is feeling worse he is “pumping” more, for he 
believes that through physical exercise he will 
beat illness. His medical records show that this 
is very effective medicine. Despite having over 
a century behind him Mr Stefan is full of physical 
and mental strength.

He passed down his passion for sport and 
healthy eating to his loved ones. A former second 
of Nowy Sącz boxer Sokół and a devoted fan of 
Sandecja he made sure that everyone was getting 
enough exercise and eating healthy. His passion 
for football is shared by Dustin. Staying fit carried 
him from the football field to the catwalk.

Dustin’s career began with a profile photo on 
Facebook. Is similar faith awaiting his grandfa-
ther? One thing is sure, despite his age Mr Stefan 
is still looking forward to the future and wonders 
what else awaits him and what other challenges 
he will face. 
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WISTFUL
ZDJĘCIA / Photography: Anna Zyskowska

MODELKA / Model: Maria/UnitedforModels
MAKIJAŻ / Make up: Agata Dobosz

STYLISTA / Stylist: Wioletta Kuprowska
FRYZJER / Hair dresser: Viktor Kulchytsky
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To historia współczesnej kobie-
ty – eleganckiej i subtelnej, 
a przy tym nie ulegającej 

narzucanym schematom. Klasyczne 
elementy, jak żakiet czy spodnie w kant, 
przybierają nowe formy w niekonwen-
cjonalnych połączeniach z biżuterią 
i butami. Pewność siebie zbudowana jest 
na kanwie wypracowanego stylu. 

KOLCZYKI / Earings: Orska
GOLF / Turtleneck: ECHO
SWETER / Sweater: COS / Fashioncode.pl
SPODNIE / Trousers: ECHO
SKARPETY / Socks: Nanushki
BUTY/ Shoes: Follow me
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KOLCZYKI / Earrings: Orska
GOLF / Turtleneck: ECHO
ŻAKIET / Jacket: Clements Ribeiro / Fashioncode.pl
SPODNIE / Trousers: ECHO
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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.

BRANSOLETA / Bracelet: Orska
BLUZKA / Blouse: ZARA
SPODNIE / Trousers: Massimo Dutti / Fashioncode.pl
SKARPETY / Socks: Nanushki
BUTY / Shoes: Follow me
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In English 

WISTFUL
It’s a story of the modern woman – elegant and 
subtle, but not yielding to any imposed schemas. 
Classic elements, such as jacket or creased 
trousers, take on new forms in unconventional 
combinations with jewellery and shoes. Self-
confidence is based on a proven style. 

BRANSOLETA / Bracelet: Orska
BLUZKA / Blouse: ZARA
SPODNIE / Trousers: Massimo Dutti / Fashioncode.pl
SKARPETY / Socks: Nanushki
BUTY / Shoes: Follow me
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SWETER / Sweater: COS / Fashioncode.pl
BLUZKA / Blouse: ZARA
TOREBKA / Handbag: FALT
SPODNIE / Trousers: Massimo Dutti / Fashioncode.pl
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Kosmetyki z linii SMART 
marki Clinique stosuję na 
co dzień w swojej klinice. 
Produkty te wykazują się 

dużą skutecznością  
i – co najważniejsze  

– dostosowują sposób 
działania do aktualnych 

potrzeb skóry. Naprawiają 
uszkodzenia, które są już 

widoczne, ale także te, 
które z czasem pojawią się 

na skórze, wywołane  
działaniem wolnych  

rodników.

Dr n. med. 
PAWEŁ RUJNA

Klinika Murano

EKSPERT

CLINIQUE
Unikalna linia produktów Clinique dzięki 
nowoczesnej, opatentowanej technologii 
SMART skutecznie zwalcza główne oznaki 
starzenia się skóry.

NAWILŻANIE 
Wielofunkcyjny krem 
SPF 15, który naprawia 
oraz przeciwdziała 
uszkodzeniom skóry 
wywołanym niekorzyst-
nym działaniem pro-
mieni UV i środowiska.

BŁYSKAWICZNE

for herGIFT

Przy zakupie kosmetyków marki 
Clinique za min. 269 zł otrzymasz 
kosmetyczkę z pięcioma miniaturami 
produktów Clinique w prezencie.

NAJNOWSZE LINIE KOSMETYKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO SKÓRY DOJRZAŁEJ TO  IDEALNE POŁĄCZENIE 
NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII I NATURY.  NOWA 

GENERACJA PRODUKTÓW   
DO PIELĘGNACJI TWARZY STAŁA SIĘ ALTERNATYWĄ  

DLA ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH. 

* Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

1

2

2. CLINIQUE 
SMART CUSTOM-
-REPAIR 
MOISTURIZER 
Krem nawilżający  
anti-aging, 50 ml 
289 zł

1. CLINIQUE 
SMART CUSTOM- 
-REPAIR SERUM 
Serum naprawcze 
anti-aging,  
10 ml 
49 zł



BEAUTY
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Kosmetyki z linii SMART 
marki Clinique stosuję na 
co dzień w swojej klinice. 
Produkty te wykazują się 

dużą skutecznością  
i – co najważniejsze  

– dostosowują sposób 
działania do aktualnych 

potrzeb skóry. Naprawiają 
uszkodzenia, które są już 

widoczne, ale także te, 
które z czasem pojawią się 

na skórze, wywołane  
działaniem wolnych  

rodników.

Dr n. med. 
PAWEŁ RUJNA

Klinika Murano

EKSPERT

CLINIQUE
Unikalna linia produktów Clinique dzięki 
nowoczesnej, opatentowanej technologii 
SMART skutecznie zwalcza główne oznaki 
starzenia się skóry.

NAWILŻANIE 
Wielofunkcyjny krem 
SPF 15, który naprawia 
oraz przeciwdziała 
uszkodzeniom skóry 
wywołanym niekorzyst-
nym działaniem pro-
mieni UV i środowiska.

BŁYSKAWICZNE

for herGIFT

Przy zakupie kosmetyków marki 
Clinique za min. 269 zł otrzymasz 
kosmetyczkę z pięcioma miniaturami 
produktów Clinique w prezencie.

NAJNOWSZE LINIE KOSMETYKÓW PRZEZNACZONYCH 
DO SKÓRY DOJRZAŁEJ TO  IDEALNE POŁĄCZENIE 
NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII I NATURY.  NOWA 

GENERACJA PRODUKTÓW   
DO PIELĘGNACJI TWARZY STAŁA SIĘ ALTERNATYWĄ  

DLA ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH. 

* Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
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2. CLINIQUE 
SMART CUSTOM-
-REPAIR 
MOISTURIZER 
Krem nawilżający  
anti-aging, 50 ml 
289 zł

1. CLINIQUE 
SMART CUSTOM- 
-REPAIR SERUM 
Serum naprawcze 
anti-aging,  
10 ml 
49 zł

Specjalne formuły w po-
łączeniu z najszlachet-
niejszą naturą i najlepszą 

szwajcarską technologią – oto ko-
smetyki, które ukoją nawet najbar-
dziej wrażliwą skórę. Linia Artemis 
MED to produkty pielęgnacyjne 
do twarzy oraz ciała, z których 
wyeliminowano wszystko, co 
może powodować i nasilać po-
drażnienia. Dobroczynne działa-
nie kosmetyków odczuwalne jest 
już od pierwszych dni stosowania. 

Hipoalergiczne, bezglutenowe, wolne  
od olejów parafinowych i parabenów.  
Nowa linia kosmetyków MED 
szwajcarskiej marki Artemis powstała 
specjalnie do skóry wymagającej 
wyjątkowej troski.   

1. DE-SENSITIZE 
SERUM  
Serum nawilżające, 30 ml
169 zł 

2. DE-SENSITIVE 
FACE MASK
Maseczka, 100 ml 
169 zł
 
3.LIPID 
REPLENISHING  
FACE CREAM
Krem do twarzy, 50 ml 
169 zł

SPECIALcare
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ARTEMIS
MED

4. SEBUM  
CONTROL GEL   
Żel do twarzy, 30 ml
129 zł 

5. SENSITIVE  
FACE & BODY CLEANSING GEL   
Żel do ciała, 250 ml 
84,90 zł
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Sześć organicznych kosmetyków marki John Masters Organics  
tworzy dwie linie – do włosów suchych i bardzo suchych 
– cudownie rewitalizujące, oczyszczające i chroniące  
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

AKCJA 
W swoich produktach

 John Masters połączył 
olejki eteryczne i ekstrakty 

roślinne, które naturalnie 
odżywiają włosy.     

REGENERACJA

Słońce doskonale 
wpływa na nasze 
samopoczucie, nie-

stety bezlitośnie obchodzi się  
z naszymi włosami. Suche 
i pozbawione blasku wy-
magają po lecie szczegól-
nej regeneracji. Idealnym 
rozwiązaniem będzie od-
żywczo-nawilżająca kuracja 
kosmetykami John Masters 
Organics stworzonymi spe-
cjalnie do włosów suchych  
i bardzo suchych. Naturalne 
składniki roślinne, orga-
niczne olejki i wyciągi – m.in.  
z awokado, róży, hibiskusa  
i miodu – zawarte w ko-
s m e t y k a c h  r e g e n e -
rują zarówno włosy, jak  
i skórę głowy.

ORGANICS

JOHN 
MASTERS

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

* Do 30.09.2016 na wybrane produkty 
obowiązuje 20% rabatu.

4. MIÓD  
& HIBISKUS  
Szampon regenerujący,  
177 ml 
149 zł
 
5. OLEJEK  
Kuracja do włosów  
suchych, 15 ml
99,90 zł

6. MIÓD  
& HIBISKUS 
Silnie regenerująca  
odżywka do włosów,  
118 ml 
169 zł*
135,20 zł

1. RÓŻA  
& MORELA  
Odżywcze mleczko  
do włosów, 118 ml 
139 zł 

2. LAWENDA  
& AWOKADO  
Intensywna odżywka  
do włosów, 207 ml 
139 zł* 
111,20 zł
3. WIECZORNY 
PIERWIOSNEK  
Szampon do włosów 
suchych, 236 ml 
99,90 zł

BEAUTY
TRENDSof
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Pielęgnacja skóry na pograniczu z medycyną zaczyna działać 
tam, gdzie standardowe kosmetyki już sobie nie radzą. Oto 
produkty, które  stanowią uzupełnienie profesjonalnych 
zabiegów, jak również alternatywę do ich stosowania.  

JAKOŚĆ

MBR

PIELĘGNACJI  
Koncepcja pielęgnacji MBR składa się z trzech kroków:  
Otwieranie – Odżywianie – Zamykanie. 
Jakość produktów gwarantowana jest niemieckim  
certyfikatem TUV. Do produkcji kosmetyków stosowane  
są tylko najlepsze substancje czynne w maksymalnym 
stężeniu wykorzystywane w medycynie estetycznej.

3  KROKI

Do uzyskania pełnego 
efektu pozabiegowego  

i maksymalnego wyko-
rzystania dobrodziejstw 
zabiegów estetycznych 

niezbędna jest prawi-
dłowa pielęgnacja do-

mowa. Trzy grzechy, jakie 
popełniamy przeciwko 

naszej skórze, to: niepra-
widłowy dema- 

kijaż, brak fotoprotekcji  
i nadmierna ekspozycja 

na słońce oraz nie- 
właściwie dobrane pro-
dukty do rodzaju skóry. 

Dr n. med. 
BEATA DETHLOFF

Klinika Dr Beata Dethloff

EKSPERT

3

WYŁĄCZNIE
W DOUGLAS

SPECIALcare
 
1. BETA-ENZYME   
Unikalny peeling 
z kompleksem enzymów 
papainy, nie jest 
światłoczuły, może być 
stosowany 
codziennie, 30 ml 
279 zł

2. SENSITIVE 
LIQUID MASK
Zestaw zabiegów 
kolagenowych łagodzących  
i poprawiających odporność do 
skóry wrażliwej i skłonnej do 
alergii, koncentrat, 30 ml  
+ 6 płatów kolagenowych 
690 zł 

3. CYTOLINE 
EYECARE FIRMING 
CONCENTRATE   
Koncentrat do pielęgnacji  
skóry wokół oczu, regeneruje 
strukturę kolagenu i elastyny, 
15 ml
385 zł 



1. SHISEIDO  
Bio-Performance LiftDynamic 
Cream,  
krem liftingujący, 50 ml
539 zł 

2. EPILTOUCH 
Natural Silky Hands for her,  
Natural Silky Hands for him,
maseczki na dłonie
32 zł
 

PIELĘGNACYJNE
Regeneracja skóry po lecie to priorytet! Jesienne premiery kosmetyczne  
w Douglas zachwycą nawet najbardziej wymagające panie. Wśród absolutnych 
nowości linia Bio-Performance od Shiseido. Prawdziwy zastrzyk piękna! 

NOWOŚCI
4
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* Od 1.09 do 30.09. 2016 w cenie 109 zł dostępny również 
Moisture Surge Intense marki Clinique o poj. 75 ml.

BEAUTY
TRENDSof

3. CLARINS  
Hand and Nail Treatment Cream, 
30 ml 
35 zł

4. CLARINS 
Extra-Firming Mask, odżywcza 
maseczka do twarzy,  
75 ml 
269 zł
 

5. CLINIQUE 
Moisture Surge Intense, krem 
nawilżający, 50 ml
109 zł*

6. GLOV 
Comfort, rękawiczka  
do demakijażu 
49 zł



1

2

5 6

4

3

SISLEY
Tropikalny

1. GENTLE CLEANSING GEL  
Delikatny żel oczyszczający, 120 ml 
300 zł 

2. CREAMY MASK
Kremowa maska, 60 ml 
400 zł
 
3. PAIN DE TOILETTE FACIAL  
Kostka do mycia twarzy,125 g 
205 zł 

4. LOTION   
Tonik, 125 ml
290 zł 

5. INTENSIVE SERUM   
Intensywne serum, 30 ml 
560 zł

6. MATTIFYING MOISTURIZING
SKIN CARE   
Nawilżający i matujący kremowy żel, 60 ml 
435 zł

Leczenie farmakologiczne 
problemów skórnych 

u dorosłych kobiet musi 
iść w parze z odpowiednią 

pielęgnacją cery. Dobór 
odpowiednich produktów 

kosmetycznych jest niezwykle 
istotny i wraz z leczeniem 

znacząco przyczynia się do 
poprawy stanu skóry. Bardzo 

pozytywnie oceniam nową 
gamę kosmetyków Sisley 

do skóry problematycznej. 
Obserwując efekty ich 

działania u jednej z moich 
dojrzałych pacjentek 

stwierdziłam widoczną 
poprawę!

Dr BARBARA 
WALKIEWICZ- 

-CYRAŃSKA
Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia  

Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych

SPECIALcare
Problemy trądzikowe, błyszcze-
nie, rozszerzone pory, nieregularna 
struktura powierzchni naskórka i nie-
jednolita cera – dotykają prawie  

40% kobiet powyżej 25. roku życia, a także mężczyzn.
Sisley jako pierwszy stworzył pielęgnację oczyszczającą  
z żywicami tropikalnymi odpowiadającą specyficznym 
potrzebom cer problematycznych. Oto kosmetyki 
przywracające równowagę skóry – idealne, by pozbyć 
się niedoskonałości.
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Z NATURY 
Wiśnia Yoshino rośnie w jedynym 

miejscu na świecie – na koreańskiej 
wyspie Jeju, uzna wanej za najczyst-

szy i najpiękniejszy region kraju.  

BLASK  MŁODOŚCI

1. ESENCJONALNY 
TONIK KOJĄCY  
Cera sucha, wrażliwa, 
naczynkowa, 400 ml
109 zł 

2. BETAINOWY PŁYN 
MICELARNY 
Demakijaż twarzy i oczu  
z efektem kojącym, przebadany 
okulistycznie, 400 ml 
99 zł

YOSHINO PURE & CARE

4. ENZYMATYCZNA 
BIO-PIANKA  
Głębokie oczyszczanie  
skóry, 160 ml 
89 zł 

5. BIOAKTYWNY 
TONIK 
REWITALIZUJĄCY  
Cera zmęczona, normalna, 
mieszana i tłusta, 400 ml 
129 zł 

BEAUTY
TRENDSof

Kosmetyki na bazie płatków z kwiatów 
koreańskiej wiśni Yoshino sprawiają,  

że oczyszczanie staje się pełno-wartościowym 
etapem pielęgnacyjnym. CAVIPEELER™ 

wzmacnia te efekty na poziomie profesjonalnym.

Kosmetyki Yoshino to preparaty do oczyszczania i pie-
lęgnacji twarzy. Produkty są szczególnie polecane do 
cery dojrzałej, wymagającej sty mulacji i odnowy. Zostały 
stworzone na bazie esencji Jeju Blossom z koreań skich 

kwiatów wiśni Yoshino. Mają doskonałe właściwości antyoksyda-
cyjne, przeciwza palne, kojące i łagodzące. Zawierają łagodne środki 
myjące, niepowodujące uszkodzeń płaszcza hydrolipidowego skóry. 
Każdy produkt z serii Yoshino Pure & Care wykazuje skorelo-
wane działanie pielęgnacyjne, poprawiające wygląd cery  
i dodające jej blasku młodości. 



CUDOWNIE 
PROMIENNA SKÓRA

SEKRET 
PIĘKNA 
GWIAZD
Luksusowa linia masek STARSKIN® VIP stanowi jedno 
z najnowszych rozwiązań w dziedzinie pielęgnacji skóry 
przy użyciu kosmetyków niezawierających wody. 

REWOLUCYJNA 
PIELĘGNACJA 
STARSKIN® VIP

Zdrowa i pełna blasku 
skóra nigdy nie wycho-
dzi z mody, a kluczem 

do osiągnięcia tego efektu jest jej 
solidna i regularna pielęgnacja.
Od czasu do czasu nasza 
skóra potrzebuje jednak in-
tensywniejszego odżywienia  
i właśnie w takich przypadkach 
doskonale sprawdzają się kos-
metyki niezawierające wody. Maski 
STARSKIN nasączone są bogatym 
kremowym serum powstałym 
na bazie ekstraktu z pierwiosnka 
i liści aloesu. Wszystko po to, aby 
w zaledwie 20 minut zapewnić 
cudownie promienną skórę  
– jak u gwiazd!

2. VIP THE  
GOLD MASK™  
Maska rewitalizująca, 30 ml 
64,90 zł

1. VIP THE  
DIAMOND MASK™  
Maska energetyzująca,  
30 ml 
64,90 zł

1
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1. Maska Diamond™
Rozświetlająca i energetyzująca.
Zawiera delikatny pył diamentowy, ek-
strakty ze szmaragdu i turmalinu.   
2. Maska Gold Mask™
Rewitalizująca i odmładzająca. 
Zawiera czyste złoto koloidalne.  
Redukuje tzw. kurze łapki, drobne 
zmarszczki i przebarwienia.





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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www.lotnisko.lodz.pl

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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— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 
the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 

minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 

of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

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

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA  
– a luxurious hotel located opposite the 
Tuileries garden and the Louvre and 
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






