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BOHATER    HERO

NA TWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ  
WITA SLOGAN: „DLA PRZYJACIÓŁ SŁODKI, 
DLA WROGÓW GORZKI”. A DLA DZIENNIKA-
RZY JAKI?
Otwarty na dziennikarzy. Ale dla dzien-
nikarzy, hmm, nie wiem. Szczery. Nie 
wiem, czy ta szczerość zawsze popłaca, 
ale lepiej mówić co się myśli.

A JAK BARDZO GORZKI POTRAFISZ BYĆ  
DLA TYCH WROGÓW?
Ten slogan jest stary, powinienem go 
zmienić. Jest nieaktualny. Dla wrogów 
staram się być może nie słodki, ale na 
pewno nie gorzki.

DUŻO TYCH WROGÓW JEST? SPODZIEWA-
ŁEM SIĘ, ŻE RACZEJ ICH NIE MASZ.
Wrogowie są zawsze. Zawsze są przecież 
tacy, którzy ci źle życzą. Ale grunt to nie 
przejmować się nimi i – co więcej – na-
wet im życzyć dobrze.

TO WROGOWIE CZY ZAZDROŚNICY?
To jest tożsame – ci zazdrośnicy naj-
częściej stają się wrogami. Ktoś powie-
dział, że wartość człowieka mierzy się 
ilością jego wrogów. Być może. Ja dla 
odmiany uważam, że wartość człowie-
ka mierzy się ilością jego przyjaciół, 
a na brak takowych na szczęście nie 
narzekam. Wolałbym więc, żebyśmy 

mówili o przyjaciołach. Kiedy gram 
w spektaklu „Rozkwaś Polaka” – to 
taki monodram antysystemowy – to na 
końcu zwracam się do ludzi: „jeżeli się 
państwu spektakl podobał to zaproście 
swoich przyjaciół, jeżeli się nie podobał 

– bo też jest taka możliwość – to zapra-
szajcie swoich wrogów”.

PRZYCHODZI WIĘCEJ PRZYJACIÓŁ  
CZY WROGÓW?
Zdecydowanie przyjaciół, bo ludzie się 
bardzo dobrze bawią.

A JAKI JESTEŚ NA PLANIE?
To zależy od planu. Również od tego, 
czy jest bardzo wcześnie rano, czy nie, 
bo nie jestem skowronkiem, a raczej 
nocnym markiem. Kiedy wstaję rano 
to zanim zacznę funkcjonować muszę 
jako niskociśnieniowiec wypić ze trzy 

kawy, żeby sobie to ciśnienie podwyż-
szyć. Czasami mi żona podwyższa. 
Ostatnio chciałem oddać krew. Wyniki 
badań wyszły bardzo okej, ale jak mi 
pani zmierzyła ciśnienie to powiedziała: 

„o nie, pan nie może być dawcą. Ciśnienie 
osiemdziesiąt na sześćdziesiąt, pan nam 
tutaj zejdzie w trakcie. Wie pan, można 
ubolewać, że są leki na nadciśnienie, 
a na niedociśnienie nie ma”. A ja mówię, 
że nie prawda, jest lek. Jaki? Żona.

TO JAK Z TYMI LUDŹMI NA PLANIE?  
PO TYCH TRZECH KAWACH I UREGULOWA-
NIU CIŚNIENIA?
Wtedy wracam do żywych. Ale trzeba by 
zapytać innych ludzi na planie o to jaki 

Niech się pan 
tak nie schyla
MARCIN KWAŚNY TAK SKUTECZNIE ZAGANIAŁ KURY DO KURNIKA MÓWIĄC 
GOMBROWICZA I SPADAŁ NA STARSZE PANIE, ŻE ZOSTAŁ NAJMŁODSZYM NORWIDEM 
W DZIEJACH TEATRU. ALE OSTATNIO POCIĄGNĘŁO GO DO MUNDURU. 

TEKST   JAKUB MILSZEWSKI  

ZDJĘCIA    SYLWESTER CISZEK
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ja jestem. Jestem człowiekiem otwartym, 
dowcipkującym, rozmownym, nie jestem 
jakimś mrukiem, który się zamyka 
w przyczepie, jeżeli takowa jest.

A TO ZACHOWANIE NIE ZALEŻY OD ROLI?
Tak, zależy, dlatego powiedziałem, że 
zachowanie różni się w zależności od 
planu. Przy Pileckim starałem się być 
skupiony, bo wiedziałem, że tą cechą, 
niesamowitym skupieniem, odznaczał 
się bohater. Nie chciałem rozdrabniać 
się na jakieś żarciki, tracić energii na 
niepotrzebne historie, rozpraszać się 
w ten sposób. Raczej chciałem kumu-
lować energię. Oczywiście, jeżeli jest to 
plan serialu to jest inaczej. Na pla-
nie „Klanu” produkcja idzie taśmowo, 
scena po scenie, nie ma na nic czasu. 
Jeżeli jest to plan filmowy, a teraz gram 
u pana Filipa Bajona w filmie „Kamer-
dyner”, to jest tak, że zanim się plan 
przygotuje to człowiek długo czeka. 
Staram się więc wypełnić czas maksy-
malnie. Zabieram na przykład sztukę 
teatralną i uczę się tekstu albo czytam 
książkę. Ludzie postronni, najczęściej 
statyści, mówią mi często: „myśmy 
myśleli, że życie aktora jest takie przy-
jemne, a tutaj trzeba czekać po parę 
godzin nieraz na jedno ujęcie”.

ALBO PO PARĘ MIESIĘCY NA JEDNĄ ROLĘ.
Niektórzy i po parę lat czekają. Mam 
nadzieję, że mając 70 lat nie będę mówił 
kiedy spotkamy się przy wywiadzie, że 
najlepsze role jeszcze przede mną.

ALE DLACZEGO? PRZECIEŻ TO NIE WYKLU-
CZA, ŻE JUŻ ŚWIETNE ROLE BYŁY. RACZEJ 
ŚWIADCZYŁOBY O TYM, ŻE WCIĄŻ JESTEŚ 
AMBITNY.
A może i tak, nie pomyślałem o tym, 
dziękuję ci. Człowiek, a w szczególności 
aktor, uczy się całe życie.

KIEDY ZACHCIAŁEŚ BYĆ AKTOREM?
Pamiętam to dokładnie – miałem piętna-
ście lat. Występowałem w moim rodzin-
nym mieście, Tarnowie, na scenie Ba-
zyliki Katedralnej. Byłem najmłodszym 
tam grającym, bo reszta obsady to byli 
studenci. Wystawialiśmy „Rozdroże mi-
łości” Jerzego Zawieyskiego. Grałem księ-
dza. Pamiętam, że na trzynaste przedsta-
wienie przyszli klerycy z tarnowskiego 
teatru, żeby je nagrać. W związku z tym 
doświetlili mocniej scenę, co spowodo-
wało, że mnie oślepiono, nie widziałem 
gdzie kończy się scena. I spadłem z niej 
mówiąc monolog. Spadłem na jakąś star-
szą panią w pierwszym rzędzie, miałem 

miękkie lądowanie. Pani powiedziała 
„o Boże, jeszcze żaden aktor na mnie nie 
spadł”. Potem koledzy żartowali, że lecę 
na starsze panie. A do mnie wracało, że 
ktoś mnie nazwał aktorem. I stwierdzi-
łem, że kurczę, to jest to, co chcę robić.

CO CI SIĘ W TYM SPODOBAŁO? OCZYWIŚCIE 
POZA SPADANIEM NA STARSZE PANIE.
Poza spadaniem na starsze panie po-
dobało mi się, że mogłem jakoś wyrazić 
własne emocje. To był akurat okres 
Sturm und Drang, burzy i naporu. Mo-
głem się wyrazić, wyrzucić coś z siebie. 
Nie ukrywam, że to był też jakiś rodzaj 
terapii emocjonalnej.

JAK CHŁOPAK Z TARNOWA ODNALAZŁ SIĘ 
W WARSZAWIE? NIE PRZERAŻA CIĘ TEN 
MOLOCH?
Co ty! Ja mogłem studiować w Kra-
kowie i mieć blisko do rodzinnego 
Tarnowa, ale chciałem czegoś nowego, 
chciałem wyzwania, chciałem rzucić 
się na głęboką wodę. Poza tym miałem 
sentyment do Warszawy, bo mój ojciec 
tutaj studiował na Wojskowej Aka-
demii Technicznej w latach 80-tych. 
Jako dziecko przyjeżdżałem tutaj do 
niego z matką. Pokazywał mi Warsza-
wę. Sentyment z lat dziecinnych mi 
został, miasto kojarzyło mi się z ojcem. 
I chyba dobrze wyszło, bo dobrze się 
tu czuję. Przez siedem lat mieszkałem 
na Pradze Północ, najbardziej zaka-
piorskiej dzielnicy. Znajomi pukali się 
w głowę: „daj spokój, dostaniesz bęcki, 
stracisz zęby”. Nic takiego się nie zda-
rzyło, wręcz przeciwnie: poznałem tam 
żonę na przejściu dla pieszych, z kolegą 
Palkowskim napisałem scenariusz 
do „Rezerwatu”, który się tam właśnie 
rozgrywa, chciałem tam założyć teatr, 
co się z różnych przyczyn prawnych 
nie powiodło. Warszawa jest mi póki 
co przychylna.

TWÓJ OJCIEC BYŁ WOJSKOWYM.
Saperem.

O DZIECIACH WOJSKOWYCH, A SAPERÓW 
PEWNIE TYM BARDZIEJ, MAWIA SIĘ, ŻE SĄ 
MOCNO ZDYSCYPLINOWANE.
Też tak mam, chociaż ojciec nie był 
jakimś surowym człowiekiem. Nigdy 
mnie nie uderzył. Raz powąchałem jego 
pięść, to wystarczyło. Ale miałem do 
niego respekt, więc nie musiał ucie-
kać się do przemocy fizycznej, żeby tę 
dyscyplinę utrzymać. Rodzice dawali 
mi wolną rękę. Sam miałem poczucie 
obowiązku, że muszę się dobrze uczyć, 

odrobić zadanie. Nigdy mnie do niczego 
nie zmuszali i to było fajne. Szanowali 
też mój wybór drogi życiowej.

RODZICE NIE UZNALI AKTORSTWA  
ZA FANABERIĘ?
Nie, okazało się, że mój tato sam ma 
inklinacje aktorskie. Kiedyś powiedział 
mi całą „Trzynastą księgę Pana Tade-
usza” będąc na rauszu. I to zachowując 
średniówkę! Naprawdę, powiedział to 
tak profesjonalnie, że byłem w szoku! 
Teraz wiem, po kim mam to w genach. 
On chciał, żebym został wojskowym. 
Jedną z pierwszych ról, jakie zagrałem, 
była rola oficera. Babcia się zatem cie-
szy, że byłem księdzem, tata, że byłem 
wojskowym – spełniłem więc oczeki-
wania wszystkich.

CIĄGNIE CIĘ DO MUNDURU. W ROLI PILEC-
KIEGO PRZEMYCIŁEŚ CECHY, KTÓRE OBSER-
WOWAŁEŚ U SWOJEGO OJCA?
Mój ojciec jest bardzo dobrym człowie-
kiem. Nie ma w sobie w ogóle nienawiści, 
zawiści, żółci. Jest pogodny, optymi-
styczny, więc coś coś jest na rzeczy, bo 
Pilecki swoją dobrocią ujmował ludzi. 
To rzeczywiście jakiś wspólny mianow-
nik. Poza tym jeździłem z ojcem na po-
ligony. Strzelałem z KBKS-u. Rzucałem 
pustymi granatami. To wojsko gdzieś 

zachowanie różni się 
w zależności od planu. 

Przy Pileckim starałem 
się być skupiony, bo 

wiedziałem, że tą 
cechą, niesamowitym 

skupieniem, odznaczał 
się bohater. Nie 

chciałem rozdrabniać 
się na jakieś żarciki, 

tracić energii na 
niepotrzebne historie, 
rozpraszać się w ten 

sposób. Raczej 
chciałem kumulować 

energię. Oczywiście, 
jeżeli jest to plan serialu 

to jest inaczej. 
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we mnie było, więc może łatwiej jest mi 
grać wojskowych. Nie był to przecież 
tylko Pilecki, ale 4 marca wchodzi do 
kin pierwszy film fabularny o żołnier-
zach wyklętych – „Historia Roja”. Gram 
tam porucznika Romana Dziemieszkie-
wicza, pseudonim „Pogoda”. Gram też 
porucznika Wiktora w filmie „Wyklęty”, 
który produkuje moja fundacja „Między 
Słowami”. Co ciekawe, film ten powstaje 
na takiej samej zasadzie jak „Pilecki”, 
czyli dzięki składkom ludzi. Zachęcam 
do wejścia na stronę 
www.fundacjamiedzyslowami.pl.

CZY TO PRAWDA O SZKOŁACH AKTORSKICH, 
ŻE NA EGZAMINIE TRZEBA GRAĆ JAKIEŚ 
DZIWNE RZECZY?
Nie, to ściema. Mówią, że zsiadłe mleko, 
że kiszonego ogórka – to nieprawda. Ja 
musiałem zaganiać kury do kurnika 
i mówić tekst Gombrowicza z „Tran-
satlantyku”. Miałem nietypową sytu-
ację, bo wcześniej, zanim wszedłem na 
egzamin, robiłem przysiady. Strzeliły 
mi wtedy spodnie na szwie, miałem 
białe gacie, które świeciły jak żarówa, 

czarne spodnie i białą koszulę, która 
po wyjęciu ze spodni nie przykrywała 
tego mankamentu, a już mnie proszono, 
żebym wchodził. Wszedłem tam zestre-
sowany i spocony. Patrzę, a tam grono 
najlepszych profesorów, których znałem 
z ekranu: Zbigniew Zapasiewicz, 
 Jan Englert, Anna Seniuk, Andrzej Łapic-
ki. „Proszę bardzo, co pan nam może po-
wiedzieć?”, na to  ja, że mogę powiedzieć, 
że pękły mi spodnie. „To tytuł jakiegoś 
wiersza?”, „Nie, naprawdę”. Odwróciłem 
się. „Co, nie może pan mówić z takimi 
spodniami?”, „Mógłbym, ale czułbym 
dyskomfort psychiczny” „No to jako 
możemy zaradzić pana dyskomfortowi?”, 

„Tam jest kolega mojego wzrostu, może mi 
pożyczy”, „Dobrze, ma pan minutę”. No to 
przebrałem się w te spodnie kolegi, wró-
ciłem, zaganiałem te kury do kurnika 
i mówiłem Gombrowicza. Pan Jan En-
glert, opiekun roku, który siedział w rogu, 
powiedział takim scenicznym szeptem, 
żeby wszyscy słyszeli: „niech się pan tak 
nie schyla, bo znowu panu pójdą”. I już 
potem miałem ułatwione zadanie, bo 
zaistniałem w wyobraźni profesorów.  
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wróciłem, zaganiałem 

te kury do kurnika 
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szeptem, żeby wszyscy 
słyszeli: „niech się pan 
tak nie schyla, bo zno-
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 IN ENGLISH

Don’t bend over
Marcin Kwaśny was so successful in 
herding chickens into a shed while reciting 
Gombrowicz and in falling on old ladies 
that he became the youngest actor to play 
Norwid in the history of theatre. But recently, 
he has been drawn by the uniform.

THERE IS A SLOGAN THAT WELCOMES 
GUESTS TO YOUR WEBSITE: “SWEET  
TO MY FRIENDS, BITTER TO MY ENEMIES”.  
AND WHAT ABOUT JOURNALISTS?
Open towards journalists. But to them? 
Hmm, I don’t know. Honest. I don’t know 
if this honesty is always for the good. But 
it’s always better to say what you think.

HOW BITTER CAN YOU BE TO YOUR 
ENEMIES?
This slogan is old, I should’ve changed it 
long ago. It’s outdated. I certainly try to be 
neither sweet nor bitter to my enemies.

DO YOU HAVE MANY ENEMIES? I WOULD’VE 
EXPECTED YOU TO HAVE NONE.
There always will be enemies. After all, 
there always are people who would like 
bad things to happen to you. The most 
important thing is not to care about them 
and - what’s more - even fare them well.

ARE THOSE ENEMIES OR JUST JEALOUS 
PEOPLE?
It’s the same - those jealous people most 
often become your enemies. Someone 
once said that a man’s worth can be 
measured with the number of their 
enemies. Perhaps that is so. I believe 
that a man’s worth is measured with 
the number of their friends. In the play 

“Rozkwaś Polaka” (“Smash a Pole”) - it’s 
a anti-system mono-drama - I turn to 
the audience and say: “If you liked the 
play, invite your friends. If you didn’t - 
that as well is a possibility - invite your 
enemies”.

ARE THERE MORE FRIENDS OR ENEMIES?
Definitely friends, because people enjoy 
the play very much.

AND WHAT ARE YOU LIKE AT WORK?
That depends. Also on the time of the 
day - if it’s early in the morning, or not. 
I’m not an early bird, rather a night owl. 
As a person with hypotension, I have to 
drink at least three coffees in the after 
I wake up and before I start functioning, 
to raise my blood pressure. Sometimes 

my wife does that instead. I wanted to 
donate blood recently. My blood results 
were more than OK, but when a lady 
took my blood pressure, she said: “oh no, 
you can’t be a doner. BP 80/60? You’re 
gonna kick the bucket during the pro-
cedure. You know, it’s perfectly normal 
to complain that there are hypertension 
drugs, whereas no hypotension ones”. 
And i tell her that it’s not true, that there 
is a drug. What drug? My wife.

SO, WHAT ABOUT THE PEOPLE ON THE 
SET? AFTER THOSE THREE COFFEES AND 
GETTING YOUR BLOOD PRESSURE RIGHT?
That’s when I’m back among the living. 
But you’d have to ask other people on 
the set about what I was like. I’m an 
open person, a talkative joker. I’m not 
a grumpy cat who locks himself in 
a camper, whenever there is one.

DOESN’T THIS BEHAVIOUR DEPEND  
ON THE ROLE?
Yes, it does. That’s why I said that my 
behaviour depends on the set. While 
playing Pilecki I tried to be focused, 
as I knew that this trait, this extreme 
focus, was characteristic of the main 
character. I didn’t want to dilute myself 
into some kind of jokes or pranks, and 
waste my energy or distract myself in 
such way. I rather wanted to accu-
mulate energy. Of course, on the set of 
a TV series the story’s different. “Klan” 
(Polish TV series) for example is a mass 
production, scene after scene, there’s 
no time for anything. If it’s a film set, 
a now I’m in Filip Bajon’s “Kamerdyner” 
(“The Butler”), there’s always a long pe-
riod of waiting before everything’s set 
up. So I try to use this time as best as 
possible. I take a theatre play with me, 
for instance, and learn the script. Or 
read a book. Incidental people, usually 
extras, very often say this: “I thought 
that the life of an actor is so nice, and 
here we have to wait several hours for 
a single shot”.

OR SEVERAL MONTHS FOR A SINGLE ROLE.
Some wait several years. I hope that 
when I’m 70 I won’t be saying in inter-
views that the best roles are still  
ahead of me.

BUT WHY? THIS DOESN’T MEAN THAT 
THERE HAD BEEN NO GREAT ROLES. IT 
WOULD RATHER SHOW YOUR AMBITION.
Maybe so. I haven’t thought of that, 
thank you. You learn all your life, espe-
cially as an actor.
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WHEN WAS IT THAT YOU DECIDED THAT 
YOU WANTED TO BE AN ACTOR?
I remember it quite well - I was fifteen. 
I was performing in my home town, 
Tarnów, on stage in the Basilica. I was 
the youngest actor there, everyone else 
was university students. We staged 

“Rozdroże miłości” by Jerzy Zawieyski. 
I played the part of a priest. I remember 
clerics from the local theatre com-
ing for the thirteenth performance 
to record it. Therefore, the stage was 
lit more intensively, which blinded 
me and I didn’t know where the stage 
ended. I fell off it during my monologue 
straight on an old lady in the first row, 
she cushioned my fall. After that she 
said: “oh my God, I’ve never had an 
actor fall on me”. Later my colleagues 
would joke that I had a thing for old 
ladies. And I had this thing in my head 
that someone had called me an actor. 
I thought that this could be the thing 
that I wanted to do.

WHAT DID YOU PARTICULARLY ENJOY? 
OF COURSE, ASIDE FROM FALLING ON 
OLD LADIES.
Aside from falling on old ladies I enjoyed 
the fact that I could express my emotions 
in some way. It was the Sturm und Drang 
period. The period of Storm and Stress 
in my life. I could express myself, let it 
all go. I’m not denying that it was also 
a kind of emotional therapy.

HOW DID A GUY FROM TARNÓW END UP 
IN WARSAW? AREN’T YOU INTIMIDATED BY 
ITS URBAN SPRAWL?
No way! I could’ve studied in Kraków 
and have stone’s throw to my home 
town, Tarnów. But I wanted something 
new, a challenge. To jump in at the 
deep end. Besides, I had a fondness for 
Warsaw, my father used to study at the 
Military University of Technology in 
the 1980s. We used to visit him with my 
mother when I was a child. He used to 
show me Warsaw, and this sentiment 
lingered on me, I associated the city 
with my father. And I think it’s for the 
better, I fell at home. I used to live in 
Praga Północ district for seven years, 
the most shady district of them all. My 
friends used to say I wasn’t the sharpest 
tool in the shed: “cut it out, you’re going 
to get punched in the jaw”. Nothing like 
that happened, on the contrary: I met 
my wife on at a pedestrian crossing. 
Me and Palkowski wrote the script for 

“Rezerwat” (“The Preserve”) that takes 
place there. I wanted to found a theatre, 
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but due to some legal issues it didn’t 
work. Warsaw has been good for me.

YOUR FATHER WAS A MILITARY MAN.
A sapper.

MILITARY MEN’S CHILDREN, AND SAPPERS 
PROBABLY EVEN MORE SO, ARE SAID TO 
BE VERY DISCIPLINED.
That’s true, although my father has nev-
er been too strict. He never hit me. Once 
I smelled his fist, that was enough. But 
I had respect for him, so he didn’t have  
to resort to physical violence to main-
tain discipline. My parents used to give 
me a free hand. I had my sense of duty, 
the feeling that I needed to learn well,  
to do my homework. They never forced 
me to do anything, which was nice.  
They also respected my life choices.

DIDN’T THEY CONSIDER YOUR ACTING 
A WHIM?
No. In fact, as it turned out, my father also 
manifested some acting skills. He once 
recited the entire thirteenth chapter of 

“Pan Tadeusz” (Polish satire) while being 
well-oiled. And he managed to keep the 
caesura! Really, he was so professional 
about it that I was stunned! Now I know 
it runs in the family. He wanted me to 
become a military career man. One of the 
first roles that I played was one of an of-
ficer. So, my grandma is happy that I was 
a priest, my father - that I was a military 
man. So I can say I managed to meet 
everyone’s expectations.

YOU’RE DRAWN TO THE UNIFORM. DID 
YOU INCLUDE YOUR FATHER’S FEATURES 
THAT YOU HAD OBSERVED AS A KID WHEN 
YOU PLAYED THE PART OF PILECKI?
My father is a very decent person. There 
is no hatred in him. He’s cheerful and 
optimistic, so there has to be something 
to it. Pilecki’s kindness attracted people. 
It is some kind of a common denomina-
tor. Besides, my father used to take me  
to military training areas. I used to shoot 
a 22 LR, throw empty grenades. The mil-
itary was somewhere deep inside  
of me, so that could be the reason that 

I feel good in playing the parts of mili-
tary men. After all, it wasn’t only Pilecki.
The first movie about the damned sol-
diers, “Historia Roja” , hits the theatres 
on March 4 in which I play colonel Ro-
man Dziemieszkiewicz, a.k.a. “Pogoda”. 
I also play the part of colonel Wiktor in 
the movie “Wyklęty” (“Accursed”) that 
my foundation “Między Słowami”  
is the producer of. What’s interesting, 
the movie is produced in the same way  

“Pilecki” was, thanks to people’s dona-
tions. You can find the details  
at www.fundacjamiedzyslowami.pl. 

IS IT TRUE WHAT THEY SAY ABOUT 
ACTING SCHOOLS? THAT DURING EXAMS 
YOU HAVE TO PLAY PARTS OF DIFFERENT 
BIZARRE THINGS?
No, it’s BS. They say you have to play 
soured milk, or a pickled cucum-
ber - it’s not true. I had to herd chicken 
into a shed and recite a fragment from 

“Transatlantyk” by Gombrowicz. My was 
an unusual situation, as I was doing 
squats before entering the exam. I tore 
my pants, under which I had snow-white 
underwear. So I had black pants, a white 
shirt that after pulling it off from the 
trousers wouldn’t cover up my little defi-
cit. And there I was being asked to enter. 
I entered the room stressed and sweat-
ing. I looked around and saw a group of 
most famous and best professors that 
I had known from the screen: Zbigniew 
Zapasiewicz, Jan Englert, Anna Seniuk, 
Andrzej Łapicki. “So, what can you tell 
us” - I hear. So I say that I can’t say any-
thing because my pants are torn.  

“Is it a poem?” , “No, really”. I turn around. 
“What is it about, aren’t you able to speak 
with pants like these?”, “I could, but 
it’s uncomfortable”, “So how can we 
help you deal with your discomfort?” , 

“There’s a colleague right there who’s my 
height, maybe he’ll borrow me his pair” ,  

“OK, you’ve a minute”. So, I dressed in my 
colleague’s pants, came back, herded the 
chicken to the shed and recited Gom-
browicz. Mr Jan Englert, the year tutor, 
who was sitting in the corner said in 
a stage whisper, so that everyone could 
hear: “don’t bend over, or you’ll tear 
another pair”. Afterwards, I had it easier 

- the professors remembered me. 

BOHATER    HERO
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GARNITUR NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ UŻYCZYŁA FIRMA NORMAN

PODZIĘKOWANIA  
DLA HOTELU INTERCONTINENTAL  
/ UL. EMILII PLATER 49 / WARSZAWA  
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ  
NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ



PODZIĘKOWANIA  
DLA HOTELU INTERCONTINENTAL  
/ UL. EMILII PLATER 49 / WARSZAWA  
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ  
NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ



URUGWAJ SIĘ WYRÓŻNIA. NA TLE CZEGO? CAŁEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ. WIEŚĆ O TYM NIEZWYKŁYM KRAJU 
DO POLSKI WDZIERA SIĘ NIEŚMIAŁO, ALE… TO TYLKO KWESTIA CZASU. OBOK BUENOS AIRES I CUDNEJ 

ARGENTYNY, URUGWAJ TĘTNI ŻYCIEM. DOBRĄ ENERGIĄ. CZY TO DLATEGO, ŻE WCIĄŻ POZOSTAJE EGZOTYCZNY 
I ATRAKCYJNY DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ PRZYJECHAĆ DO SPOŁECZEŃSTWA NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWYCH LUDZI?

TEKST    DANUTA AWOLUSI  ZDJĘCIA    FOTOLIA .COM
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Szczęście 
Urugwaju



Polaka – mówi Karolina. – Mamy nawet 
jedną cechę wspólną – lubimy narze-
kać. Urugwajczyk, tak jak Polak narzeka 
na pogodę… Bo to za zimno, a jak słońce 
świeci, to za bardzo. Tyle, ze w Urugwaju 
ludzie potrafią się relaksować, odstreso-
wać. Weekendy tutaj są baaardzo wolne, 
rodzinne, leniwe. To, co mogę powiedzieć, 
to że Urugwaj to kraj ludzi dumnych. Nie 
poznałam nigdy narodu bardziej dumnego 
ze swojej tożsamości, przeszłości i teraź-
niejszości. Jeśli spytasz Urugwajczyka kim 
jest, odpowie, że czterokrotnym mistrzem 
świata w piłkę nożną (tak, czterokrotnym, 
bo olimpiady sprzed wojny zaliczono jako 
mistrzostwa). Odpowie, że je najlepsze mię-
so na świecie, że żyje w kraju, w którym 
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z empatii i prostej radości życia. Karolina, 
która mieszka w Montevideo, jest pod tym 
względem bardzo urugwajska.

SZCZĘŚCIE UNOSI SIĘ W POWIETRZU
– Myślę, ze przeciętny Urugwajczyk nie 
jest bardziej szczęśliwy od przeciętnego 

PODRÓŻE    TRAVEL

Wiadomo, że rekla-
mowanie Urugwaju 

jako krainy mlekiem 
i miodem płynącej to 

przesada, ale z dru-
giej strony – nie każdy 

naród ma martyrologię 
we krwi. Urugwajczycy 
słyną z empatii i prostej 

radości życia. 

Naprawdę szczęśliwi ludzie na 
pewno mają swoje problemy. 
Wiadomo, że reklamowanie 
Urugwaju jako krainy mlekiem 
i miodem płynącej to przesada, 

ale z drugiej strony – nie każdy naród ma 
martyrologię we krwi. Urugwajczycy słyną 

DANUTA AWOLUSI  
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mist” trafił w dziesiątkę, określając Uru-
gwaj mianem kraju odważnego, liberalne-
go i lubiącego dobrą zabawę.

Polityka przyjazna społeczeństwu nie 
zawsze była domeną tego małego, 3,5 
milionowego państwa, leżącego pomiędzy 
Brazylią a Argentyną. W latach 30-tych 
panowała tam faszystowska dyktatu-
ra. Jak wszędzie, historia rozwoju kraju 
miała burzliwy przebieg, ale jej ukorono-
waniem był wybór na prezydenta polityka, 
który podbił serca wszystkich obywa-
teli. José Mulica obecnie nie pełni już tej 
funkcji, ale jego sława być może nigdy nie 
zblaknie. Wyluzowany, jeżdżący starym 
garbusem (a także traktorem), oddający 
90% pensji na cele charytatywne José był 
określany mianem „najfajniejszego pre-
zydenta” i mógł poszczycić się pieszczo-
tliwym przydomkiem: Pepe. To właśnie 
za jego czasów wcielono w życie ustawy, 
które dla większości wydają się… kontro-
wersyjne, choć to eufemizm.

Radość życia, karnawał i polityka 
społeczna, która wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom ludzi. Dosyć sporo, jak na 
jedno, niewielkie państwo, ale jeszcze nie 
kosztowaliśmy Urugwaju od kuchni. A tu 
czeka nas uczta – bardzo mięsna.

WIĘCEJ KRÓW NIŻ LUDZI
Gdziekolwiek się nie udamy, każdy zakątek 
świata ma swoją historię kulinarną. Wszę-
dzie uraczymy się niezwykłą kuchnią, 
która czasem powie więcej o mieszkań-
cach niż inne tradycje. Urugwajczycy 
także mają swoje „asy w rękawie”, a w ich 

jest najlepsza woda źródlana. Odpowie, że 
jest z tego narodu, który wydał na świat 16 
nastolatków, którzy w 1972 roku przeżyli 72 
dni w Andach w nieludzkich warunkach 
po tym, jak ich samolot się rozbił. W końcu 
powie, że były prezydent jego kraju to naj-
biedniejszy prezydent świata, ale jak sam 
mówi: „biedni są nie ci, którzy mają mało, 
ale ci, którzy potrzebują wiele”.

Nawet jeżeli statystyczny Urugwajczyk 
nie bawi się w klubach, to jednak jego kraj 
słynie z najdłuższego na świecie, czter-
dziestodniowego karnawału! To ciekawe 

– akurat tyle trwa obrządek postu, czasu 

zadumy i wyciszenia. Tak, my też mamy 
później karnawał. Ale chyba jedno z dru-
gim ciężko porównać.

Zastanawiam się jednak, ile w tym 
stereotypu. Pytam Karolinę. Odpisuje bez 
wahania:

– Czy w Urugwaju trwa ciągła impreza? 
Myślę, ze to opinia krzywdząca. Większość 
Urugwajczyków bardzo ciężko pracuje żeby 
się utrzymać To chyba jest najdroższy kraj 
świata... Racja jednak, że gdy przychodzi do 
świętowania, to są baaardzo udane imprezy.

NAJBARDZIEJ LIBERALNE PAŃSTWO ŚWIATA?
Huczna zabawa to sposób na wyrażanie 
radości, ale nie samym tańcem mieszka-
niec Urugwaju stoi. Urugwajczyk przede 
wszystkim czuje się wolny, bo akurat 
w jego kraju wiele można. Małżeństwa 
homoseksualne są zalegalizowane i często 
celebrowane na ulicach. Legalna jest także 
hodowla marihuany na użytek własny. 
Jeżeli doliczymy do tego legalizację aborcji, 
wychodzi na to, że tygodnik „The Econo-
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przypadku jest to przede wszystkim 
wołowina. Starają się nie przejmować tym, 
że to o argentyńskiej wołowinie mówi się 

„najlepsza”. A jednak – to w Urugwaju na 
jednego mieszkańca przypada… mniej wię-
cej 3,5 krowy. A każda krowa jest zadbana 
i dopieszczona, w końcu żyje w krainie 
szczęśliwości, prawda?

Jak smakuje taki kosztowny, ale wart 
swojej ceny rarytas – najlepiej przekonać się 
osobiście. Urugwajczycy nie boją się przy-
praw, a mięsa najchętniej grillują. Oczywi-
ście szczytem marzeń jest churrasco, krwi-
sty stek podawany z sałatą. Wielki kawał 
mięsa, który nie wymaga wielkich zabiegów, 
aby stać się spektakularną ucztą.  

 IN ENGLISH

The joys of Uruguay  
Uruguay stands out from the crowd. From 
the crowd of what, you’ll ask. Well, from 
the crowd of all the Southern American 
countries. The news of this amazing country 
travels slowly to Poland, but... It’s just 
a matter of time. Next to Buenos Aires, and 
the lovely Argentina, Uruguay is thriving with 
life and positive energy. Is it because it still 
remains exotic and attractive for those who 
wish to see a society of truly happy people? 

Truly happy people have their own problems 
for sure. Obviously, advertising Uruguay as 
the land of milk and honey is an exaggera-
tion, but on the other hand - not every nation 
has martyrdom in their blood. Uruguayans 

are famous for their empathy and simple joy 
of life. Karolina, who lives in Montevideo, is 
in this respect very Uruguayan.

HAPPINESS IN THE AIR
- I think that a regular Uruguayan isn’t 
more happy from a regular Polish person - 
says Karolina - We even share a common 
trait - we like to complain. Uruguayans, 
just like Poles, complain about the weath-
er... It’s either too cold, or - when the sun’s 
shining - too hot. The main difference is 
that in Uruguay, people can relax. Week-
ends here are veeery slow, lazy and homely. 
What I can say about Uruguay is that it’s 
a country of proud people. I have never en-

countered a nation more proud of its identi-
ty, past, and present. If you asked a Uru-
guayan who he was, we would answer that 
a four-time world champion in football 
(yes, four-time champion, as the pre-war 
Olympics count as championships). He 
would say that he ate the best meat in the 
world, and lived in a country with the best 
mineral water. His answer would be that 
he was from a nation that gave the world 
16 teenagers who in 1972 survived 72 days 
in the Andes, in inhuman conditions after 
their plane had crashed. Finally, he would 
say that the former president of his country 
was the poorest president in the world, but 
as he said himself: “The poorest was the 
one who needed a lot to live”.
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Huczna zabawa to sposób 
na wyrażanie radości, 

ale nie samym tańcem 
mieszkaniec Urugwaju 

stoi. Urugwajczyk przede 
wszystkim czuje się wol-

ny, bo akurat w jego kraju 
wiele można. Małżeń-

stwa homoseksualne są 
zalegalizowane i często 
celebrowane na ulicach. 

Legalna jest także ho-
dowla marihuany na 

użytek własny. 
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Even if a statistical Uruguayan doesn’t 
party in clubs, their country is famous for 
the longest, 40-day carnival in the world! 
It ’s interesting - it ’s exactly the same 
length as lent, the period of contemplation 
and quiet. Yes, we also have carnival, but 
it ’s difficult to compare the two.

I’m wondering, though, how much 
stereotype there is to it. I ask Karolina. He 
answers without hesitation:

- Is Uruguay a land of constant party? 
I think it’s a harmful opinion. Most Uru-
guayans works their hands to their bones 
to be able to sustain themselves. I think it’s 
the most expensive country in the world.. 
It’s true, however, that when it comes to 
parties they are usually veeeery good.

WORLD’S MOST LIBERAL COUNTRY?
Rollicking parties are a way of express-

ing happiness, but Uruguay is not only 
about dancing and partying. A Uruguay-
an most of all feels free, because much is 
allowed in this country. Gay marriages 
are legal, and very often celebrated in the 
streets. Growing marijuana for private 
use is also legal. Add legal abortion to the 
equation, and it will turn out that “The 
Economist” hit the bull’s eye in nam-
ing Uruguay a courageous, liberal and 
fun-loving country.

Society-friendly policy hasn’t always 
been the domain of this small country 
inhabited by 3.5 million people, located 
between Brazil and Argentina. In the 1930s 
it was run by a fascist dictatorship. As any-
where else, country’s development history 
was one of political turmoil, but its crown-
ing achievement was electing a president 
that conquered the hearts of all citizens.

Although José Mujica is not in the office 
anymore, his fame will probably never 
fade away. Chilled, driving an old Volkswa-
gen Beetle (as well as a tractor), giving 90% 
of his income to charity, Jose was called 

“the coolest president” and could boast 
his affectionate nickname: Pepe. It was 
during his time in office that the country 
introduced bills that for most people seem... 
controversial, to say the least.

The joy of life, carnival, and social policy 
that meets the people’s expectations. Quite 
a lot for one small country, and we still 
haven’t tried Uruguay’s cuisine. And there’s 
also a treat awaiting us. A meat treat.

MORE COW THAN PEOPLE
Wherever we go, each part of the world has 
its culinary tradition. We will come across 
extraordinary cuisine all around the world. 
That cuisine can very often tell us more 
about the inhabitants of a given country than 
any other custom would. The Uruguayans 
also have some cards up their sleeves, and 
in their case it’s mainly beef. They try not to 
care that it’s the Argentinian beef that is con-
sidered “the best”. And still - it’s Uruguay that 
has 3.5 cows per one person... And each cow 
is healthy and taken care of, after all they all 
live in the land of happiness, don’t they?

How does this pricey, but definitely 
worth it, delicacy taste? It’s best to experi-
ence it for yourself. The Uruguayans aren’t 
afraid of herbs and spices, and they like 
they meat grilled. Of course, the Holy Grail 
is still churrasco, a rare stake served with 
salad. A huge chunk of meat that doesn’t 
need too much tending to in order to be 
come a spectacular feast. 
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RECENZJE    REVIEWS

Peter Pomerantsev,  
„Jądro dziwności”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Autor reportażu, Brytyjczyk rosyjskie-
go pochodzenia, opisuje dziewięć lat 
swojego pobytu w Rosji, swoją pracę 
w moskiewskich telewizjach i histo-
rie ludzi, których portretował na jej 
potrzeby – jedne z nich w zmontowanej 
wersji weszły do pogodnych dokumen-
tów rozrywkowych, inne okazywały się 
zbyt depresyjne. Bohaterowie esejów 
Pomerantseva to naciągaczki polujące 
na milionerów, eksperci z Zachodu, 
przysłani w celu wdrażania demokracji, 
post-mesjasze i pseudocouche, pojedyn-
czy idealiści walczący o sukcesywnie 
burzone zabytkowe budynki Moskwy – 
czyli wszyscy ci, których można spotkać 
i u nas, tyle że w rozmiarze odpowiada-
jącym rozmiarom (byłego? a może wła-
śnie przyszłego?) Imprerium. Rzeczywi-
stość, w której znalazł się Pomerantsev, 
to dogorywający bal karnawałowy, na 
którym każdy ma podwójną tożsamość. 
Najwięcej miejsca autor poświęca roli 
mediów jako narzędzia propagandy: 

„To nie jest kraj w trakcie transformacji, 
ale jakiś rodzaj postmodernistycznej 
dyktatury, która wykorzystuje język 
i instytucje demokratycznego kapitali-
zmu do autorytarnych celów.” – pisze. Są 
miejsca, gdzie opowiada o tym samym 
kraju z czułością. Dlatego ta książka jest 
i niepokojąca, i piękna. 

Książki w chmurach
Books in the clouds

TEKST    SYLWIA GUTOWSKA  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Peter Pomeranstev,  
“Nothing Is True and Everything Is Possible” 
PUBLISHED BY CZARNE, WOŁOWIEC 2015
The author of the book, a Brit of Russian descent, describes nine years of his stay 
in Russia, his work in Moscow-based television networks, and histories of people 
whom he had portrayed for his job. Some of them became part of cheerful docu-
mentaries, others turned out to be too depressing. Pomerantsev’s protagonists are 
female trickster who hunt millionaires, Western experts sent to introduce democracy, 
post-Messiahs and pseudo-coaches, single idealists fighting for historical buildings 
of Moscow that are continuously being razed. In other words, all the people you would 
meet in any post-soviet country, except in numbers matching the size of the (former? 
or, perhaps, future?) Empire. The reality that Pomerantsev has found himself in is 
a languishing carnival, where everyone has a double identity. The better part of the 
book is devoted to the propagandist role of the media: “It’s not a country undergoing 
a transformation, but some kind of a post-modernist dictatorship that uses language 
and institutions of democratic capitalism to authoritarian ends.” - he writes. There are 
parts that describe the very same country with affection. That’s what makes this book 
both unsettling and beautiful. 

Michał Witkowski,  
„Fynf und cfancyś”
WYD. ZNAK, KRAKÓW 2015

Witkowski odszedł od eksperymentów z powieścią kry-
minalną i wraca do tego, za co pokochali go fani (i fanki) 

– starego, poczciwego kampu, niepodszytego grozą, a tylko 
retro-nostalgią. Wraca w wielkim stylu. Książka klimatem 
przypomina „Lubiewo”, ale tym razem zamiast PRL-ow-
skich ciot i nowoczesnych gejów mamy młodych chłop-
ców (tytułowy Fynf, czyli Michał, który pseudonim swój 
zawdzięcza rozmiarom członka, i Dianka, mniej obrotny 
kolega ze Słowacji) z Europy Wschodniej, którzy pragną 
bogactwa Europy Zachodniej i starych bogaczy, którzy 

kupują od nich młodość. Sytuacja gombrowiczowska, co w przypadku tego autora nie 
dziwi, do tego mnóstwo humoru, przegiętości, a przy tym całkiem poważne spojrze-
nie na społeczeństwo po upadku Muru Berlińskiego. Ciekawe spostrzeżenia na temat 
seksualności, które można uznać za uniwersalne. Konkretne zakończenie. Słowem, 
jedna z mocniejszych pozycji tego pisarza. 

Michał Witkowski "Fynf und cfancyś"
PUBLISHED BY ZNAK , KRAKÓW 2015
Witkowski has abandoned experiments with crime fiction and returns to the very 
thing that has made his fans love him — good, old camp, which is not laced with horror, 
but just plain retronostalgia. He is coming back in great style. The book’s atmosphere 
resembles Lubiewo, but now instead of fags from the People’s Republic of Poland and 
modern gays, we encounter young boys (the main character Fynf — Michał — whose 
nickname stems from the size of his member, and Dianka — a less resourceful chap 
from Slovakia) from Eastern Europe, who desire the wealth of Western Europe, and 
old, rich men that pay them for their love. There are some parallels between the de-
scribed situation and novels written by Gombrowicz, which comes as no surprise to 
Witkowski’s fans. What is more, the book is full of humour. It goes over the top, but at 
the same time presents a serious outlook on the society after the fall of the Berlin Wall. 
The author makes interesting observations about sexuality, which can be regarded as 
universal. The ending is very meaningful. All in all, it is one of Witkowski’s best books. 
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SPRZĘT    EQUIPMENT

SZANOWNY DYSKU TWARDY, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ, 
AŻ SIĘ ZEPSUJESZ, CZYLI OPOWIEŚĆ O ŁUKASZU.

TEKST    JAKUB MILSZEWSKI  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Dysk  
dla niszczyciela

Każdy z nas ma takiego zna-
jomego – w moim przypad-
ku na imię mu jest Łukasz. 
Otóż moi drodzy, Łukasz ma 

tę niebywałą supermoc przypadko-
wego niszczenia wszelkich urządzeń 
elektronicznych i innych podobnych, 
zazwyczaj na dodatek w momencie, kie-
dy są koniecznie potrzebne. A to nowy 
telefon przypadkiem spadnie mu tak, że 
wyświetlacz pęknie na pół, a to jeszcze 
nowszy – wybrany specjalnie z super-
trwałym, zupełnie się nietłukącym 
wyświetlaczem – przejdzie tę samą dro-
gę i też się stłucze, po czym nie można 
wymienić w nim szybki, bo przecież jest 
specjalna, zupełnie się nietłukąca. Ale 

dyski twarde to jeszcze inna historia.
Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrzne 

i wewnętrzne, przenośne i stacjonar-
ne, SATA i SSD – dla Łukasza nie były 
żadnym wyzwaniem i padały w jego 
czułych objęciach jak muchy. W okoli-
cach Łukasza stanowiska pracy mieści-
ło się prawdziwe cmentarzysko dysków 
twardych. Nie muszę chyba mówić, jakie 
komplikacje w pracy i życiu prywatnym 
Łukasza wprowadzała jego skłonność 
do ich niszczenia. Bo co z tego, że zdjęcia 
ze ślubu przegrał na trzy różne, skoro 
miesiąc później nie działał żaden? Nie-
bywale ważna prezentacja, którą miał 
przedstawić równie ważnemu kliento-
wi w drogim garniturze? Zapomnijcie. 

Generalnie wszystko, wszystko co mogło 
przepaść wraz ze skłonnością dysku do 
działania, przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. 
W końcu znaleźliśmy godnego prze-
ciwnika dla Łukasza. Przenośny dysk 
twardy Samsung Portable SSD T1 ma 
mu stawić czoła i wyjść ze starcia 
cało, a potem służyć mu latami. I jest 
naprawdę duże prawdopodobieństwo, 
że tak się stanie. Nie wiem jak dokład-
nie przebiegał proces projektowania 
dysku, ale podejrzewam, że specjalni 
tajni wysłannicy Samsunga śledzili 
poczynania Łukasza, notowali każdą 
przypadkową torturę, jaką fundował 
swoim urządzeniom, a potem głowili 
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Przenośny dysk twardy 
Samsung Portable SSD 
T1 ma mu stawić czoła 
i wyjść ze starcia cało, 

a potem służyć mu lata-
mi. I jest naprawdę duże 

prawdopodobieństwo, że 
tak się stanie. Nie wiem 

jak dokładnie przebiegał 
proces projektowania 

dysku, ale podejrze-
wam, że specjalni tajni 
wysłannicy Samsunga 
śledzili poczynania Łu-

kasza, notowali każdą 
przypadkową torturę, 
jaką fundował swoim 

urządzeniom, a potem 
głowili się, jak stworzyć 
dysk, który to wszystko 

wytrzyma. 

się, jak stworzyć dysk, który to wszyst-
ko wytrzyma. W końcu swoje najnow-
sze dziecko wyposażyli w gustowną, 
malutką, ale trwałą obudowę, która 
ma wytrzymać wszystkie wstrząsy, 
upadki i zalania kawą. Dodali też 
możliwość szyfrowania danych, żeby 
były bezpieczne, gdyby dysk dostał się 
w niepowołane ręce. Dołożyli mu na-
wet funkcję Dynamic Thermal Guard, 
dzięki czemu Łukasz nie przegrzeje 
go tak łatwo, jak innych jego kolegów 
po fachu. Jest szybki, bo Łukasz się 
przecież często spieszy – T1 przesy-
ła 3 giga w 8 sekund. Waży jakieś 30 
gramów, żeby nie powodować urywa-
nia się pasków od toreb i plecaków. 
Współpracuje zarówno z Windowsa-
mi, jak i systemami OS, więc Łukasz 
nie będzie grzebał w nim próbując go 
sformatować. Serio – pomyśleli chyba 
o wszystkim.

Co ty na to, Łukasz? 

 IN ENGLISH

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

We all have such a friend. In my case, 
he’s called Lukas. The thing is, dear all, 
that Lukas has this incredible super-
power: he can accidentally destroy all 
kinds of electronic and similar devices, 
and he usually does it precisely when 
they’re needed most. So his mobile 
sometimes falls down on the ground 
in such a way that the screen breaks 
in half. Then he chooses a phone with 
a super durable, unbreakable screen, but 
it follows the same scenario and is soon 
broken too. The pane can’t be even re-

placed with a new one because, after all, 
it’s special and completely unbreakable. 
But hard drives are yet another story.

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

But the day of salvation came. We 
finally found a worthy opponent for 
Lukas. The Samsung Portable SSD T1 
is believed to face up to him, remain 
unharmed and serve him for years. And 
there’s a real chance that it is precisely 
what will happen. I don’t know exact-
ly the course of its design process, but 
I suppose that special secret emissar-
ies sent by Samsung followed Lukas, 
wrote down each accidental torture he 
inflicted on his devices and finally tried 
to figure out how to create a drive that 
would endure all that. The last thing 
they did was equip their latest child 
with a tasteful yet durable casing, which 
is supposed to withstand all kinds of 
shocks, falls and coffee spills. They also 
saw to it that all data stored on the drive 
is secured thanks to a special encryption 
algorithm in case it falls into the wrong 
hands. And thanks to the Dynamic 
Thermal Guard function, Lukas won’t 

overheat is as easily as in the case of his 
previous devices. It’s fast, too, because 
Lukas is always in a hurry. The drive 
transfers 3 GB in 8 seconds. It weighs 
around 30 grams so it won’t make bag 
or backpack straps break. It cooperates 
with both Windows and OS so Lukas 
will never have to tamper with it in order 
to format the drive. Seriously, it seems 
they’ve thought about everything.

So, Lukas, what do you think?. 
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SAMOCHÓD - DLA JEDNYCH WCIĄŻ POZOSTAJE TYLKO ŚRODKIEM TRANSPORTU.  
DLA INNYCH JEST NICZYM ZWIERCIADŁO, W KTÓRYM ODBIJA SIĘ OSOBOWOŚĆ. FORD MONDEO 

VIGNALE IDZIE O KROK DALEJ  CZYNIĄC Z SAMOCHODU NOWY STYL ŻYCIA. BO ZA KAŻDYM 
WYPRODUKOWANYM EGZEMPLARZEM STOJĄ PRZYWILEJE ORAZ LUDZIE GOTOWI JE DLA NAS 

REALIZOWAĆ. TO DZIĘKI NIM POSIADANIE SAMOCHODU WKROCZYŁO W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.

TEKST    ANNA NAZAROWICZ  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Wszystko zaczęło się 
w 1913 roku. To właśnie 
wtedy przyszedł na 
świat legendarny włoski 

konstruktor Alfredo Vignale. W 1948 
roku uruchomił własną firmę. U pod-
staw sukcesu legły wyjątkowe projekty 
oraz najwyższa jakość wykonania. Na 
owoce pracy warto jednak było pocze-

Ford Mondeo  
Vignale  

pozwól nam to zrobić

kać. A były nimi niewątpliwie zlecenia 
od takich marek jak Ferrari, Triumph, 
Maserati, Cisitalia, Cunningham, Jensen 
czy DeTomaso. Wszystkie one zapukały 
do drzwi Alfredo. Praktycznie nie było 
we Włoszech producenta samochodów, 
który nie skorzystałby z jego usług.  
Jednak to właśnie Ford zdecydował się 
w 1973 roku na wykup marki Vignale 

pozostając jej właścicielem aż do dziś. 
Co więcej, właśnie postanowił wskrze-
sić legendę wzornictwa.

Ford Mondeo został wybrany na by-
cie pierwszym przedstawicielem linii 
modelowej Vignale w salonach Ford-
Store.  Wybór jednostek napędowych 
oraz stojącej za nimi mocy, z pewnością 
zaspokoi nawet te najbardziej wygó-
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rowane oczekiwania. Samochód jest 
dostępny z silnikiem wysokoprężnym  
TDCi o mocy 180 KM oraz bi-turbo 210 
KM. W ofercie znajduje się również 
benzynowy silnik EcoBoost o mocy 
203 i 240 KM. Na szczycie oferty stanął 
wariant z napędem hybrydowym (187 
KM). Jednak niezależnie od jednostki, 
która znajdzie się pod maską, każdy eg-
zemplarz jest prawdziwym zjawiskiem. 
System aktywnej redukcji hałasu w po-
łączeniu z laminowanymi szybami za-
pewni ciszę tak perfekcyjną, że podczas 
podróży można będzie jedynie usłyszeć 
bicie własnego serca. To dla zmysłów. 
Ucztą dla oka jest jakość wykonania 
wszystkich  detali kabiny pasażerskiej 
oraz dbałość o każdy szczegół przy-
wołująca ducha Vignale. Ręcznie szyte 
fotele z pikowanej skóry Lux Charcoal 
Black oraz Lux Cashmere podkreślają 
fundamenty, na których wybitny włoski 
projektant wyniósł swoją efekty swojej 
pracy do poziomu sztuki. 10-punkto-
wa regulacja oraz pamięć ustawień  
na nowo zdefiniują pojęcie komfortu 
w podróżowaniu samochodem. Erika 
Tsubaki, która nadzoruje proces pro-
jektowania, mówi: „Klienci oczekują, 
że wypracujemy nowe podejście do 
projektowania. Takie, które wyróżni-
łoby nas na tle innych marek”. Obok 
chromowanych dodatków oraz luksu-
sowych dywaników i logotypu Vignale  
zwieńczeniem eleganckiego efektu są 
18- lub 19-calowe felgi z lekkich stopów. 

Wsparciem posłużą zaawansowane  
rozwiązania technologiczne.  Zamon-

towany w pojeździe system Ford SYNC2 
jest obsługiwany za pomocą głosu. A to 
oznacza, że wystarczy zakomunikować 
cel, którego szukamy aby nawigacja 
wskazała nam drogę. Zakup samocho-
du to jednak początek wspólnej drogi, 
w jaką udajemy się wraz  z nabyciem 
Forda Mondeo Vignale. Bo w dniu jego 
odebrania otrzymujemy coś więcej, niż 
piękny i starannie wykonany samochód. 
Otrzymujemy możliwość korzystania 
z przywilejów zarezerwowanych tylko 
i wyłącznie dla posiadaczy tego modelu. 
Z czym się one wiążą? Z oszczędzaniem 
naszego czasu, którego w codziennym 
natłoku obowiązków mamy stanowczo 
za mało. Jednym z nich są bezpłat-
ne wizyty na myjni przez cały okres 
użytkowania samochodu. Pozwolą one 
na  utrzymanie samochodu w czysto-
ści. A przynajmniej takim z pewnością 
chciałby go widzieć Alfredo Vignale. 
Rozwiązaniu uległy również wszelkie 
kwestie związane z dostawą i odbiorem 
w sytuacji, kiedy konieczną okaże się 
wizyta w serwisie. Im mniej mamy czasu, 
tym bardziej go cenimy. Od teraz zarzą-
dzanie nim stanie się znacznie łatwiejsze 
ponieważ wykfalifikowana kadra odbie-
rze od nas samochód oraz przyprowadzi 
pod wskazany adres. Doradcy usługi 
Vignale OnCall (dostępnej pod nume-
rem telefonu (61) 831 99 72) pozostają do 
dyspozycji 7 dni w tygodniu przez całą 
dobę aby w razie potrzeby zorganizować 
również pomoc drogową, umówić na 
wizytę w FordStore, zająć się rezerwa-
cją przeglądu w serwisie oraz posłużyć 
wsparciem w rozwiązaniu każdego inne-
go problemu z samochodem. W przypad-
ku podjęcia decyzji o zakupie nic  nie stoi 
na przeszkodzie, aby osobiście udać się 
do salonu i celebrować moment wyboru 
swojego Forda Mondeo Vignale a na-
stępnie jego odbioru. W Polsce jest sześć 
reprezentacyjnych salonów które zadba-

ją o klientów Vignale: Auto Boss w Cho-
rzowie, Euro Car w Gdyni, PGD Partner 
w Krakowie, Auto Brzezińska w Łodzi, 
BCH Chwaliński w Opolu oraz Bemo 
Motors w Warszawie. Ale nie musisz tego 
robić. Zostanie on dostarczony pod dom 
lub miejsce pracy. Decydując się zatem 
na wspólną przygodę z Vignale otrzymu-
jesz coś więcej, niż tylko samochód. To 
uczucie, że wybierasz spersonalizowane 
usługi ściśle dobrane pod kątem Twoich 
potrzeb. Że czas ucieka. Ale dla innych, 
nie dla Ciebie.

Więcej informacji na stronie:
www.vignale.ford.pl 

 IN ENGLISH

Ford Mondeo Vignale  
– let us take care of it
For some people cars are still only 
a means of transport. Others think that  
they are mirrors to their owners’ 
personality. The Ford Mondeo Vignale 
goes one step further and makes cars 
a new lifestyle. Because there are 
privileges and people willing to realize 
them for us behind each produced vehicle. 
It is thanks to them that owning a car has 
taken on a completely different dimension.

It all began in 1913. This is when the 
legendary Italian constructor Alfredo 
Vignale was born. He started his own 
company in 1948. Its success was based 
on unique projects and top-quality 
workmanship. We did not have to wait 
long for the fruit of his labour, which 
undoubtedly included orders from such 
companies as Ferrari, Triumph, Mase-
rati, Cisitalia, Cunningham, Jensen and 
DeTomaso. The all knocked on Alfre-
do’s door. There was practically no car 
manufacturer in Italy that would not 
use his services. But it is Ford that ac-

GUST    TASTE
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tually bought the Vignale make in 1973, 
and it has remained its owner to this 
day. What is more, he has just decided 
to revive the legend of design.

The Ford Mondeo has been chosen 
as the first representative of the new 
Vignale line in FordStores. The choice 
of drive units and the power that goes 
with them will surely satisfy even 
the highest expectations. The car is 
available with a 180 h.p. TDCi and 
a 210 h.p. bi-turbo diesel engine, or an 
EcoBoost petrol engine of 203 and 240 
h.p. On the top of the offer stands the 
version with a hybrid powertrain (187 
h.p.). But regardless of the unit found 
under the bonnet, each car is a true 
phenomenon. The Active Noise Control 
technology combined with laminated 
glass provide so perfect silence that 
the only thing you will hear while 
driving will be the beating of your 
heart. Something for your senses. The 
quality of all, even the tiniest elements 

in the passenger cabin and attention to 
detail that resembles the spirit of the 
old Vignale will be a feast to the eyes. 
Hand-sewn seats made of Lux Char-
coal Black and Lux Cashmere quilted 
leather highlight the foundation on 
which the outstanding Italian designer 
based his work and changed it into 
great art. 10-way adjustment and the 
memory seat function will define the 
concept of comfort in car driving anew. 
Erika Tsubaki, who supervises the 
design process, says: “Our customers 
expect that we develop a new approach 
to design. One that would make us 
stand out against other brands.” Apart 
from chrome details, luxury mats 
and the Vignale logo, the elegant effect 
is complemented by 18- or 19-inch 
wheels made of light alloys.

Drivers can count on advanced tech-
nological solutions. The Ford SYNC2 
system installed in the car is operated 
with the use of voice commands, which 
means that saying the name of your 
destination out loud is enough for the 
navigation to show you the way. But 
buying a car is only the beginning of 
the path you enter after purchasing 
your own Ford Mondeo Vignale. On 
the day you collect the car, you receive 
something more than a beautiful and 
carefully manufactured vehicle. What 
you also get is a possibility of exercising 
privileges offered to the owners of those 
models only. Why are they so benefi-
cial? Because they help you save your 
precious time, which we are all always 
short of in our everyday pressure of 
business. One of the privileges allows 
you to enjoy free car washes throughout 

the ownership of your car. They will 
ensure your vehicle stays clean and 
beautiful all the time. Alfredo Vignale 
would surely want to see it that way. 
Problems with delivering and collect-
ing your car for maintenance have also 
been solved. The less time you have, the 
more you appreciate it. From now on 
time management will be much easier 
because a qualified team will collect 
the car from you and return it to the 
designated address. Vignale OneCall 
advisors (phone no. (61) 831 99 72) are 
available 24/7 in order to organise road 
assistance if needed, arrange a Ford-
Store visit or your service bookings 
and help you resolve any other prob-
lem with the car you might encounter. 
When you decide to buy your own Ford 
Mondeo Vignale, nothing stands in the 
way of personally visiting the show-
room and celebrating the moment you 
first choose and then collect your car. 
There are six representative stores in 
Poland that will take care of Vignale 
customers: Auto Boss in Chorzów, Euro 
Car in Gdynia, PGD Partner in Cracow, 
Auto Brzezińska w Łódź, BCH Chwal-
iński in Opole and Bemo Motors in 
Warsaw. But you do not actually have 
to visit them. The car can be delivered 
directly to your house or workplace. 
So when you decide on an adventure 
with the Vignale, you will receive much 
more than just a car. You will get the 
feeling that you are provided with per-
sonalized services carefully adapted to 
suit your needs. And that time flies. But 
it flies for others, not you.

For more information see:
www.vignale.ford.pl 

GUST    TASTE
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CROWDFUNDING NIE POLEGA TYLKO NA WSPIERANIU PROJEKTÓW W ZAMIAN ZA 
MATERIALNE NAGRODY. RÓWNIE POPULARNE SĄ AKCJE CHARYTATYWNE, MAJĄCE 

NA CELU WSPOMOŻENIE SZCZYTNEGO CELU.

TEKST   KAJETAN KUSINA  ZDJĘCIA   MAT. PRASOWE

Okaż serce 
przez Internet



Poczucie połącze-
nia sił z interneto-
wą społecznością 

i realizacja szczyt-
nego celu często 

są wystarczające 
i świadczy o tym 
sukces chociażby 

corocznych kampa-
nii „Wirtualne Serce 

WOŚP” czy „To dla 
mnie ważne” Funda-
cji Aviva, przeprowa-

dzanych na Wspie-
ram.to – dodaje. 

Ponoć ludzie chętnie wspoma-
gają szczytne cele, ale trzeba 
im w tym pomóc i w jakiś 
sposób ich zainteresować. 

Doskonale widać to na polskim portalu 
crowdfundingowym Wspieram.to, któ-
ry coraz częściej wykorzystywany jest 
do zbiórek związanych z akcjami spo-
łecznymi. – Crowdfunding to nie tylko 
pieniądze. To budowanie społeczno-
ści, gromadzenie informacji zwrotnej, 
współtworzenie. Tak jak nie zawsze 
finanse są głównym celem kampanii 
finansowania społecznościowego, tak 
nie zawsze kampanie są wspierane 
jedynie z pobudki posiadania ma-
terialnego efektu zbiórki. Gro osób 
wspiera inicjatywy dobroczynne, które 
w zamian za pomoc oferują jedynie 
podziękowania, satysfakcję i doświad-
czenia – tłumaczy Dominika Zabrocka 
ze Wspieram.to. – Poczucie połącze-
nia sił z internetową społecznością 
i realizacja szczytnego celu często są 
wystarczające i świadczy o tym sukces 
chociażby corocznych kampanii „Wir-
tualne Serce WOŚP” czy „To dla mnie 
ważne” Fundacji Aviva, przeprowadza-
nych na Wspieram.to – dodaje. 

Na Wspieram.to zrealizowanych 
zostało około 200 udanych inicjatyw 
z celem społecznym lub dobroczynnym. 
Ich znakomita większość była częścią 
kampanii „To dla mnie ważne” organi-
zowanej już dwukrotnie przy współ-
pracy z Fundacją Aviva. Podczas dwóch 
edycji na około 170 inicjatyw udało się 
zgromadzić kwotę ponad 480 tysięcy 
złotych, pochodzącą z grantów od Fun-
dacji i wspierających.

WIELKA ORKIESTRA ZBIOROWEJ POMOCY
Potencjał w organizowaniu zbiórek 
na cele dobroczynne zobaczyła także 
najbardziej znana instytucja chary-
tatywna w Polsce. Działająca od 23 lat 
fundacja Jurka Owsiaka od dawna jest 
przykładem na to, że istnieje w naszym 
kraju możliwość skutecznego zbierania 
pieniędzy dla potrzebujących. – W 2013 
roku zostaliśmy przez Fundację obda-
rzeni niezwykłym zaufaniem i wy-
brani jako jedyna platforma tego typu 
w Polsce do przeprowadzenia interne-
towej wersji zbiórki. Nawiązana szybko 
przyjaźń i odbieranie na tych samych 
falach zaowocowały wypracowaniem 
ostatecznej wizji „Wirtualnego Serca”, 
które rośnie z każdą wpłatą. Rośnie 
również z edycji na edycję zaintereso-
wanie internetową formą pomocy – opo-

wiada Dominika Zabrocka. O skutecz-
ności tej współpracy najlepiej świadczą 
liczby. Pierwsze Wirtualne Serce 
zgromadziło 31 850 zł od 862 osób, kolej-
na edycja zebrała 94 176 zł wpłaconych 
przez 2944 osoby. Potwierdzona została 
już tegoroczna edycja, która powinna 
przynieść jeszcze lepsze wyniki. Warto 
wspomnieć, że owocna współpraca 
została w tym roku rozszerzona również 
o letnią edycję – „Wirtualny Woodstock”, 
podczas którego gromadzone są środki 
na organizację najpopularniejszego 
festiwalu muzycznego w Polsce.

POMOC DLA ZWIERZĄT, TA MAŁA I TA DUŻA
Prócz dużych kampanii inicjatyw spo-
łecznych wspomnianych wcześniej, na 
Wspieram.to każdego dnia zgłaszają się 
również prywatne osoby i małe funda-
cje, pragnące zorganizować zbiórki na 
dobroczynne cele. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się projekty skupione wokół 
społecznie finansowanych lub ważnych 
dla lokalnych społeczności lokali oraz 
projekty skupione na niesieniu pomocy 
zwierzętom. Doskonałym przykładem 
jest prywatna, cykliczna inicjatywa 

„Podaruj odrobinę ciepła” Błażeja Gilew-
skiego, który co roku w okresie zimowym 
gromadzi fundusze na zakup koców 
i kołder dla wybranego schroniska dla 
zwierząt. – Te małe, ale zawsze cieszące 
się wsparciem społeczności Wspieram.to 
projekty udowadniają, że przy odrobinie 
chęci i zaangażowania można realnie 
wpłynąć na zmianę świata na choć tro-
chę lepszy – tłumaczy Zabrocka.

W listopadzie ruszyła także pierwsza 
akcja zorganizowana we współpra-
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cy z WWF Polska. Akcja prowadzona 
w całości non-profit ma na celu pomoc 
finansową dla ludzi walczących 
z trwającym ponad miesiąc pożarem 
w Tuanan na terenie Rezerwatu Mawas 
na Borneo, będącym jednym z ostatnich 
miejsc, w którym żyją dzikie oranguta-
ny. To akcja, dzięki której można pomóc 
w rzeczywiście istotnej i trudnej sytuacji. 
Celem zbiórki jest zebranie 12 000 złotych, 
co pozwoli między innymi na zakup 
sprzętu niezbędnego do ratowania pło-
nących lasów. 
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 IN ENGLISH

Show kindness via  
the Internet 
Crowdfunding is not just about supporting 
projects in return for material rewards.  
Charity campaigns that serve to fulfil noble 
aims are equally popular.

It is said that people are eager to support 
noble aims, but they need someone to 
help them with that and arouse their 
interest in the matter. This can be ob-
served on a Polish crowdfunding portal 
Wspieram.to (eng. Isupport.it), which is 
more and more often used to raise funds 
for social campaigns. “Crowdfunding 
is not only about money. It also involves 
building a community, gathering feed-
back, and creating something together. 
Just as money is not always the main 
aim of crowdfunding campaigns, pro-
jects are not always subsidized solely 
because of the collection’s material 
effects. A lot of people support charitable 
initiatives that in return for help offer 
only acknowledgements, satisfaction 

and experience,” says Dominika Zabroc-
ka from Wspieram.to. “For them the feel-
ing of joining an online community and 
fulfilling a noble aim are often enough, 
as proved by the success of campaigns 
that are carried out via Wspieram.to 
every year, such as Wirtualne Serce 
WOŚP (eng. E-heart of the The Grand 
Orchestra of Christmas Charity) and 
To dla mnie ważne (eng. It is important 
to me) by Aviva Foundation,” she adds. 
About 200 successful initiatives serving 
social or charitable aims were carried 
out via Wspieram.to. The vast majority 
constituted a part of To dla mnie ważne 
campaign, which has been organised 
in cooperation with Aviva Foundation 
two times now. During the two editions, 
about 170 initiatives received donations 
from the Foundation and other support-
ers, which in total exceeded PLN 480,000.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
(ENG. THE GRAND ORCHESTRA OF CHRIST-
MAS CHARITY)
The potential of organizing money col-
lections for charity was noticed also by 
the most famous charitable institution 
in Poland. This foundation was estab-
lished by Jurek Owsiak and has been 
functioning for 23 years now. For a long 
time, it has been proving that it is possi-
ble to successfully raise money for those 
in need in our country. “In 2013, the 
Foundation placed great trust in us and 

Wspieram.to was the only such platform 
in Poland chosen to carry out the online 
money collection. Friendship between 
the two organizations has evolved 
quickly and mutual understanding has 
helped us to create the final vision of 
Wirtualne Serce (eng. E-heart), which 
grows with every donation. The interest 
in online help is also growing with every 
edition of the campaign,” says Dominika 
Zabrocka. The efficiency of the coop-
eration between the institutions is best 
reflected in numbers. The first Wirtu-
alne Serce has raised PLN 31,850 from 
862 people, while during the subsequent 
edition 2,944 people have donated in 
total PLN 94,176. This year’s edition has 
already been confirmed, and is expected 
to achieve even better results. It is worth 
mentioning that the successful coopera-
tion was expanded this year by a sum-
mer edition – Wirtualny Woodstock 
(eng. EWoodstock), during which money 
is raised for the most popular music 
festival in Poland.

HELPING ANIMALS – ON A LARGE AND 
SMALL SCALE
Apart from big campaigns of social 
initiatives that have been described 
above, every day Wspieram.to receives 
applications from individuals and small 
foundations that wish to organize money 
collections for charitable aims. Of great 
interest are projects focused on help-
ing animals and on places that receive 
social funding or are important to local 
communities. A good example here is 
a private, recurring initiative Podaruj 
odrobinę ciepła (eng. Give a little warmth) 
organized by Błażej Gilewski, who every 
winter collects money for blankets and 
quilts for a selected animal shelter. “Such 
small projects that are always eagerly 
supported by Wspieram.to community 
prove that good will and commitment 
can have a real impact and make the 
world a better place,” says Ms Zabrocka.

In November, the first initiative organ-
ized in cooperation with WWF Poland 
was launched. It is completely non-profit 
and aims at providing financial as-
sistance to people fighting the fire that 
for over a month has been consuming 
Tuanan in the Mawas Reserve (Borneo) 

— the last natural habitat of wild oran-
gutans. Thanks to this initiative we can 
help to resolve a really important and 
difficult situation. The aim is to raise 
PLN 12,000, which among others will 
cover the cost of the equipment neces-
sary to save the burning forests. 





NIE PRZEPADAMY ZA ZIMĄ, A MIMO TEGO ONA WKRÓTCE ZŁOŻY NAM WIZYTĘ. 
CÓŻ, NATURA NA ZAPROSZENIE NIGDY NIE CZEKA. „ZIMA JEST PIĘKNA DO 
PEWNEGO STOPNIA… CELSJUSZA” MAWIAŁ POLSKI POETA TADEUSZ GICGIER. 
JEST JEDNAK TAKIE MIEJSCE, W KTÓRYM JEJ NADEJŚCIE NAPRAWDĘ CIESZY. 
GDZIE DLA MIŁOŚNIKÓW BIAŁEGO SZALEŃSTWA SŁOŃCE NIGDY NIE ZACHODZI, 
A ZAWODNICY SPORTOWI BUDUJĄ FORMĘ PRZED KOLEJNĄ WALKĄ O PODIUM.

TEKST    ANNA NAZAROWICZ  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

W pocie czoła  
i zaspach śniegu

czały mocniej niż zdobywane przez nie 
medale. Na uwagę zasługuje profesjonalne 
zaplecze oraz infrastruktura, jaką może 
się poszczycić Centralny Ośrodek Sporto-
wy w Szczyrku. 

Skrzyczne to najwyższy szczyt Beski-
dów, a co za tym idzie biały raj dla nar-
ciarzy. Aby zasłużyć na to miano tutejsze 
trasy muszą być długie i tak ciekawe, 
aby narciarz podczas zjazdu nie zasnął 
z nudów. Stoki Skrzycznego to ponad 10 
kilometrów wyszukanych i odpowied-
nio przygotowanych tras narciarskich 
Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, 
w tym również trasa z homologacją FIS, 
dzięki której będzie możliwa organizacja 
międzynarodowych zawodów narciar-
skich kobiet i mężczyzn. Zjazd, slalom 
gigant, slalom specjalny oraz supergigant 

– już niebawem te prestiżowe konkuren-
cje rozpalą sportowe emocje w sercach 
milionów Polaków. Myli się ten, kto 
sądzi, że uzyskanie takiej homologacji 

Nazywali go „Polskim Batma-
nem”. Jednak Adam Małysz 
to przede wszystkim najbar-
dziej utytułowany zawodnik 

w historii mistrzostw świata w skokach 
narciarskich. Mimo że kilka lat temu pod-
jął decyzję o zakończeniu swojej kariery 
skoczka, Polska nadal ma duże powody 
do radości. Ich źródłem jest niewątpliwie 
młody skoczek Kamil Stoch. Zarówno ci 
dwaj, jak również pozostali zawodnicy 
polskiej kadry na swoje wyniki ciężko 
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pracowali i pracują nadal tam, gdzie mają 
ku temu najlepsze warunki. A właśnie ta-
kie zapewniają Centralne Ośrodki Sportu.

Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku 
jest jednym z siedmiu tego typu obiektów 
zlokalizowanych na terenie naszego kraju. 
Jego pełna nazwa to Centralny Ośrodek 
Sportu – Ośrodek Przygotowań Olim-
pijskich. Brzmi dumnie, bo i powodów 
do dumy nie brakuje. Nie tylko dlatego, 
że właśnie w tym miejscu wschodziły 
gwiazdy polskiego sportu, które błysz-
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przychodzi bez większego trudu. Aby ją 
otrzymać Międzynarodowa Federacja 
Narciarska dokładnie sprawdziła jakość 
trasy, dystans dla poszczególnych konku-
rencji, przyjrzała się różnicom wzniesień 
oraz parametrom nachylenia stoku. 
Radość jest tym większa, że z trasy, obok 
zawodowców, mogą również korzystać 
wszyscy miłośnicy zabawy na śniegu. I tej 
zabawy nie są w stanie zepsuć żadne ka-
prysy polskiej zimy. Jeżeli ta poskąpiłaby 
śniegu 25 armatek skutecznie zadba o to, 
aby nikt z odwiedzających trasy (również 
czarną i czerwoną) nie poczuł się rozcza-
rowany. Trzy ratraki pozostające w pogo-
towiu posłużą do utrzymania wszystkich 
szlaków we właściwym stanie.

Jakby tego było mało COS-OPO 
w Szczyrku z końcem 2013 roku oddał 
do użytku nowoczesną kolejkę linową 
z czteroosobowymi gondolami i prze-
pustowością sięgającą 2400 osób na 
godzinę. Obecnie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom sportowców trenujących 
na trasach Skrzycznego oraz wszystkim 
turystom korzystającym z tras nar-
ciarskich Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku, trwa rozpoczęta w paździer-
niku budowa nowoczesnego wyciągu 
orczykowego „Doliny II”, którego prze-
pustowość wyniesie 800 osób na godzinę. 
To oznacza trzykrotny wzrost w porów-
naniu do dotychczasowych możliwości 
i wpłynie na czas przejazdu wszystkich 
użytkowników tras narciarskich, kom-
fort korzystania oraz bezpieczeństwo. 

Skrzyczne wzbudza jednak zaintere-
sowanie przez cały rok. W okresie letnim 
to miejsce odwiedza ponad 200 tys. osób, 
gdyż zbiega się tu wiele popularnych 
szlaków turystycznych. Sam Centralny  
Ośrodek Sportu w Szczyrku, obok skoczni 
narciarskich, tras do konkurencji alpej-
skich oraz tras biegowych, posiada już 
dwie pełnowymiarowe hale sportowe. Po-
zostają one do dyspozycji licznie przyby-
wających tu w celu wypracowania szczy-
towej formy grup sportowych. Obecność 
hal jest nieoceniona ze względu na fakt, że 
umożliwiają one uprawianie wielu dyscy-
plin sportu na terenie jednego obiektu. Na 
powierzchni jednej hali mieszczą się trzy 
boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcz-
nej oraz koszykówki. Zadbano również 
o dodatkowe, nowoczesne szatnie. Obiekt 
został także przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zatem kiedy 
wraz z nadejściem zimy opadną tempe-
ratury, a za nimi nasze nastroje, warto 
odwiedzić Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku. Emocje zgromadzonych tu 
gości zawsze są „na plusie”. 



 IN ENGLISH

High jinks  
in snowbanks
We are not necessarily fond of winter, 
and yet it is soon going to pay us a visit. 
Well, nature never waits for an invitation 
letter. “Winter is beautiful to a certain 
degree... Celsius,” said Polish poet 
Tadeusz Gickier. But there is a place 
where the coming of winter is a true 
source of joy. Where the sun never sets 
for the lovers of winter sports, and 
sportspeople work on their form before 
the next fight for the podium.

They called him a Polish Batman. But 
Adam Małysz is first of all the most 
award-winning competitor in the 
history of world ski-jumping champi-
onships. Even though he decided to end 
his career as a ski jumper several years 
ago, Poland still has good reasons to 
be happy. One of them is certainly the 
young ski jumper Kamil Stoch. Both the 
two and other representatives of the Pol-
ish national team worked or still work 
hard to achieve as much as possible in 
places that provide them with the best 
conditions. Central Sports Centres are 
definitely among them.

The Central Sports Centre in Szczyrk 
is one of seven similar objects located in 
the whole country. Its full name is: the 
Central Sports Centre – Olympic Prepa-
ration Centre in Szczyrk. It might be 
a proud sounding name, but the Centre 
has actually all rights to be proud, and it 
is not only because this is where Polish 
sports stars shining more brightly than 
the medals they won have risen. What 
is also worth attention in the Central 
Sports Centre in Szczyrk are its profes-
sional facilities and infrastructure.

Skrzyczne is the highest mountain of 
the Beskids and, as a result, a true para-
dise for skiers. But to deserve that title, it 
needs to offer long and interesting trails 
so that skiers are not bored to death 
while moving downhill. Skrzyczne 
slopes include more than 10 kilometres 
of sophisticated and well-prepared 
pistes of the Central Sports Centre in 
Szczyrk, including a ski run certified by 
FIS, thanks to which the Centre will be 
able to organize international male and 
female ski competitions. Downhill, giant 
slalom, special slalom and super giant 
slalom – all those prestigious disci-
plines will soon trigger sports emotions 
in millions of Polish hearts. Whoever 

thinks that it is relatively easy to obtain 
such an approval is wrong. The Interna-
tional Ski Federation carefully checked 
the quality of the run, distances for 
particular disciplines, differences in al-
titude and slope inclination parameters. 
The satisfaction is even greater thanks 
to the fact that, apart from professionals, 
all amateurs and snow lovers can use 
the run too. And no whimsicality of the 
Polish winter can ruin that fun. If the 
weather skimps on snow, 25 cannons 
will successfully see to it that no guest at 
the run (including the black and the red 
run) feels disappointed. Three snowcats, 
which are always on alert, help to main-
tain all trails in appropriate condition.

Moreover, the Central Sports Centre 
in Szczyrk put a modern cableway into 
use towards the end of 2013. It offers cars 
for four passengers and a capacity of 
almost 2400 persons per hour. In order 
to meet the expectations of sportspeople 
training at the trails of Skrzyczne and 
all tourists using the ski area offered by 
the Central Sports Centre in Szczyrk, it 
started building a modern surface lift 
(“Doliny II”) with a capacity of 800 per-
sons per hour in October. Not only does 

it mean a threefold increase compared 
with the current capacity, but it will also 
influence the duration of the journey for 
all ski trail users and improve the condi-
tions and safety in the Centre.

Skrzyczne arouses interest through-
out the whole year. In the summer time, 
it is visited by more than 200,000 people 
because many popular tourist routes 
meet here. As for the Central Sports 
Centre in Szczyrk itself, it features not 
only ski jumps, trails for Alpine events 
and cross-country trails but also two 
well-equipped sports hall. They are 
open to sports groups that so often come 
to Szczyrk to work on their top form. 
The presence of the halls is invaluable 
as they ensure that many sports dis-
ciplines can be practiced in one object. 
One sports hall includes three volley-
ball fields, one handball field and one 
basketball field. Moreover, it features 
modern locker rooms and has been 
adapted to the needs of the disabled. So 
when temperatures fall and our moods 
darken with the coming of winter, it is 
worth visiting the Central Sports Centre 
in Szczyrk. The atmosphere that pre-
vails here is always warm. 
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Był 1895 rok, Europa podzielona 
pomiędzy mocarstwa szyko-
wała się do zapowiadanego na 
przełom wieków końca świata. 

Francja żyła sprawą Dreyfusa, Rosja 
premierą „Jeziora Łabędziego”, w USA 
wynaleziono siatkówkę, Lenin założył 
tajny związek walki o wolność ludu 
pracującego, a Bolesław Prus napisał „Fa-
raona”. Roentgen opatentował swój aparat 
do prześwietleń, Alberini opatentował 
kinematograf, ale szanowany karkonoski 
szlifierz kryształów wiedział, że patent 
nie wystarczy, żeby ocalić to, co odkrył. 
Spakował wszystko co miał, całą rodzinę 
i powędrował na południe, do Tyrolu. 
Tam, w odległej od świata dolinie, znalazł 

dom w miejscowości Wattens blisko Inns-
brucku. I tam zmontował swoją maszynę 
do szlifowania kryształów. Mógł ich mieć 
tyle, ile zapragnął i mógł je szlifować w tak 
samo skomplikowany wzór jak diamenty. 
Nazywał się Daniel. Daniel Swarovski.

CZY TO PRAWDA, ŻE SEKRET KRYSZTAŁU ZNA 
TYLKO KILKA OSÓB?
Ewa Sereczyńska, Dyrektor Zarządzają-
ca SWAROVSKI Poland: Tak. To rodzinny 
sekret, który jest pilnie strzeżony. Zna 
go kilka osób na świecie. Zresztą to nie 
jedyny sekret. Drugim jest uzyskiwa-
nie kolorów. Na przykład czerwony jest 
niebywale trudny. Dlatego tak rzadko 
w naszych kolekcjach pojawia się rubi-

SĄ SEKRETY, KTÓRYCH NIE UMIEMY WYDRZEĆ NATURZE PO DZIŚ DZIEŃ. SĄ I TAKIE, 
KTÓRE ROZUMIEMY. W KAŻDYM RAZIE NIEKTÓRZY JE ROZUMIEJĄ.

TEKST  GRZEGORZ KAPLA  ZDJĘCIA   MONIKA SZAŁEK

Ewa Sereczyńska 
wieczność zaklęta  
w krysztale

nowa czerwień. Nad figurką z elementa-
mi czerwonego kryształu w instytucie 
pracowano dwa lata!

PRAWDZIWE DIAMENTY SĄ ZAPEWNE BAR-
DZO DROGIE?
Dokładnie tak – drogie i dlatego nieomal 
nieosiągalne. A Daniel Swarovski pragnął 
dać „diamenty” zwykłym ludziom. Szlifo-
wał kryształy tak, aby światło załamywa-
ło się w nich dokładnie tak, jak w brylan-
tach. Kryształ nie jest jednak tak trwały. 
Może się, zwyczajnie potłuc – ale światło 
odbija tak samo. To efekt cięcia i szlifu. 
Kryształ nie żyje bez światła. Kiedyś 
powiesiłam w oknie ornament ze śnie-
żynką i kiedy przez ten kryształ przebijało 
słońce, w całym domu obserwowaliśmy 
jedna wielką grę świateł. Sama radość. 
W naszej firmie mówimy, że każdego dnia 
przynosimy ludziom radość.

ABY SWAROVSKI STAŁ SIĘ IMPERIUM BIZNESO-
WYM TRZEBA BYŁO, MIMO WSZYSTKO, PRACY 
POKOLEŃ. A WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE W ŚWIECIE 
MODY WSZYSTKO DZIEJE SIĘ OD RAZU.
Daniel zatrudnił ludzi z miejscowości, 
w której zamieszkał. Całe lata praco-
wał nad perfekcją szlifu kryształów, 
projektował je i sprzedawał. Kryształy 
wykorzystywane były m.in. do produkcji 
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żyrandoli. Wśród kolekcjonerów dużym 
uznaniem cieszyły się figurki. Jeden 
z pracowników zupełnie przez przypadek, 
bawiąc się kryształami stworzył filigra-
nową myszkę, która urzekła wszystkich 
w firmie. Od tego rozpoczęła się historia 
naszych figurek. Z projektantami mody 
firma chciała pracować od samego 
początku. Do dziś Nadia Swarovski, która 
zasiada w zarządzie, opowiada, jak jej 
pradziadek spotykał się z Dior i Chanel.
bWtedy marka weszła do wielkiego świa-
ta mody. Ale czas na biżuterię przyszedł 
dopiero w latach 80-tych.

NIKT NA TO NIE WPADŁ PRZEZ 100 LAT?
Być może ktoś wpadł, ale nie był gotowy, 
aby to rozpocząć, trudno mi powiedzieć 
dlaczego. Może była moda na wyrafino-
waną biżuterię z diamentów, brylantów 
itd? Ale dla nas był to krok milowy. Otwo-
rzono jeden butik, później drugi i firma 
zaczęła się rozrastać. Kiedyś naszą głów-
ną działalnością była produkcja figurek, 
dzisiaj 90 procent to biżuteria w obszarze 
produktów gotowych.

ZWŁASZCZA TA HOLLYWOODZKA.
Tiara, którą miała na sobie Audrey 
Hepburn w „Śniadaniu u Tiffany'ego” 
była wykonana właśnie przez nas, 
z naszych kryształów. Królowa Wiktoria 
także miała kryształową koronę Swarov-
skiego. Przezroczystą suknię wysadzaną 
naszymi kryształami nosiła Rihanna, 
a w filmie „Kopciuszek” Disneya suknia 
i buty na bal także były wykonane z na-
szych kryształów. Ale z drugiej strony 
wytwarzamy odblaskowe światełka, 
które nocą pozwalają nam być bezpiecz-
nym na drogach. Kiedy przychodziłam 
do firmy nawet nie wiedziałam, że czymś 
takim się zajmujemy.

wysłana. Organizowałam działalność 
firmy w tych krajach, tam też mieszkałam 
4 lata, nauczyłam się czeskiego i podstaw 
węgierskiego. Wróciłam do Polski w 2003 
roku i w kolejnej firmie – Marks&Spen-
cer – otwierałam sklepy na Litwie, Łotwie 
oraz w Polsce. W 2008 roku urodziłam 
synka i rozpoczęłam pracę w Swarov-
skim. W moim życiu zawodowym i pry-
watnym był to przełomowy rok. Podobało 
mi się, że zaczynam sama i otwieram 
pierwsze biuro firmy w Polsce.

DLACZEGO CHCIAŁA PANI WRÓCIĆ?
Polska to mój rodzinny kraj, tu chciałam 
założyć rodzinę i osiąść na stałe. Kiedy 
przejęłam firmę w 2008 roku w kraju 
było 6 butików, teraz jest ich 25 – w naj-
lepszych centrach handlowych. Mamy 
tez 15 punktów multibrandowych. 
Jesteśmy marką premium, osiągalną 
w zasadzie dla wszystkich, bo nasze ceny 
zaczynają się już od nieco ponad stu zło-
tych. Każdy jest dla nas tak samo ważny, 

KIERUJE PANI ODDZIAŁEM FIRMY ROZPOZNA-
WALNEJ W CAŁYM ŚWIECIE. O CZYM MARZY-
ŁA PANI, KIEDY BYŁA MAŁĄ DZIEWCZYNKĄ?
Wychowałam się w Pabianicach, które 
do dziś kocham, tu jest cała moja 
rodzina, jednak zawsze ciągnęło mnie 
do wielkiego świata. Na studia w 1996 
szłam z myślą, że będę pracować dla 
zagranicznej korporacji. Firma Jackpo-
t&Cottonfield miała siedzibę w Łodzi, 
od razu wiedziałam, że muszę tam 
pracować. Uparłam się i się udało.

SKĄD TAKIE MARZENIE?
Pamiętałam czasy PRL, tę szarość 
i niedostatek. Tymczasem w ich salonie 
w Łodzi na ul. Piotrkowskiej były wszyst-
kie kolory tęczy. Marzyłam, żeby też 
obracać się w tej zagranicznej kulturze, 
ciągnęło mnie bardzo do świata mody. 
Chciałam się od nich uczyć.

RUNĄŁ MUR, KTÓRY PO JEDNEJ STRONIE BYŁ 
SZARY, A PO DRUGIEJ KOLOROWY, WIĘC WSZY-
SCY CHCIELIŚMY TROCHĘ TYCH BARW ZŁAPAĆ.
Dokładnie. Bardzo pilnie uczyłam się 
angielskiego, języki były moją pasją, co 
przydało się oczywiście w mojej pracy. 
Dostałam się na studia zaoczne – marke-
ting i zarządzanie, dojeżdżałam z Łodzi 
do Nowego Sącza, jednocześnie pracując 
w Jackpot&Cottonfield. Uparłam się, że 
dostanę tam pracę, aplikowałam na po-
zycję asystentki. Powiedziano mi, że w tej 
chwili nie ma wakatów, ale zostawią sobie 
moje CV. Po roku zadzwonili i pojawiła 
się szansa. Fascynowało mnie to, że moja 
szefowa miała zawsze w kieszeni szmin-
kę Diora, na którą wówczas nie było mnie 
stać. Na jej biurku stały zawsze drogie 
perfumy. Też tak chciałam. Studiowałam 
marketing i zarządzanie i kiedy otwiera-
no rynek czeski i węgierski zostałam tam 
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żeby też obracać się w tej 
zagranicznej kulturze, 

ciągnęło mnie bardzo do 
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bo choć jesteśmy międzynarodową kor-
poracją to wciąż pozostajemy rodzinną 
firmą. Daniel Swarovski nie pozwolił 
wprowadzić firmy na giełdę – taki zapis 
widnieje w jego testamencie.

WSZYSTKO SIĘ PANI ZAWSZE UDAJE ?
W 2011 roku – w czasie kryzysu w Polsce 

– mieliśmy słabsze wyniki. To był dla 
mnie trudny czas. Niełatwe sytuacje nie-
samowicie mnie wzmacniają i przygo-
towują na kolejne. Na przykład pierwszy 
pokazy nowej kolekcji prowadziłam 
z Małgosią Kożuchowską. To było do-
piero wyzwanie – taka gwiazda! Ale od-
kryłam jakie to fajne. Do dziś bardzo się 
lubimy i widujemy w prywatnym czasie. 
To wspaniała, ciepła osoba! Dzięki pracy 
w Swarovskim poznałam świetnych, 
wartościowych ludzi, z którymi przyjaź-
nię się do dziś, jak na przykład z Agniesz-
ką Cegielską, która zawsze powtarza, że 
kryształy przynoszą szczęście.

JEST PANI WIĘC SZCZĘŚLIWĄ KOBIETĄ.
Mam świetną pracę, znakomity zespół 
ludzi, z którymi pracuję i udane życie pry-
watne. Tak, jestem szczęśliwą kobietą. 

 IN ENGLISH

Ewa Sereczyńska and 
the eternity enclosed  
in enchanted crystals 
There are some secrets that sti l l re-
main the mystery of nature, and there 
are those that we understand;  
or at least some people do.

It was 1895, and Europe, divided between 
superpowers, was preparing for the end 
of the world that had been foretold to 
happen at the turn of the centuries. The 
French were following the Dreyfus affair 
with bated breath, Russians were looking 
forward to The Swan Lake opening night, 

Americans invented volleyball, Lenin 
established a secret union fighting for 
the freedom of the working people, and 
Bolesław Prus wrote Pharaoh. Roent-
gen patented his X-ray machine, and 
Alberini patented the cinematograph, 
but a well-respected crystal cutter from 
Karkonosze Mountains knew that a pat-
ent would not suffice to save his own dis-
covery. He packed all his belongings, and 
together with his family he embarked 
on a journey south – to Tyrol. There, in 
a remote valley, he found his new home 
in a town called Wattens, which is close 
to Innsbruck. That was the place where 
he constructed his crystal cutting ma-
chine. He could have as many crystals as 
he wished, and he was able to cut them in 
sophisticated patterns just like diamonds. 
His name was Daniel. Daniel Swarovski.

IS IT TRUE THAT ONLY FEW PEOPLE KNOW 
THE SECRET OF CRYSTALS?
Ewa Sereczyńska, Managing Director of 
SWAROVSKI Poland: Yes. It is a carefully 
guarded family secret. Only few people in 
the world know it. And it is not the only se-
cret. The second one is how to obtain col-
ours. For instance, red is a very difficult 
challenge. That is the reason why ruby red 
appears in our collections so rarely. The 
works on a figurine with elements made  
of red crystal lasted two years!

REAL DIAMONDS ARE SURELY VERY EXPENSIVE?
Exactly – expensive and therefore hardly 
acquirable. While Daniel Swarovski 
wished to give “diamonds” to ordinary 
people. He cut crystals in a way that 
made them refract light exactly like bril-
liants. However, crystals are less durable. 
They can be simply crushed; but they do 
reflect the light in the same way. This is 
the effect of cutting and grinding. A crys-
tal is only alive when there is light. Some 
time ago, I placed a snowflake ornament 
in my window and when the sunlight 
was shining through the crystal, we 
witnessed a great light spectacle in our 
house. Pure joy. In our company, we often 
say that we bring joy to people every day.

YET IT TOOK MANY YEARS AND THE WORK 
OF A FEW GENERATIONS FOR SWAROVSKI 
TO BECOME A BUSINESS EMPIRE. WHILE 
IT WOULD SEEM THAT IN THE FASHION 
WORLD EVERYTHING HAPPENS INSTANTLY.
Daniel employed people from the town 
he lived in. He tried to perfect the cut of 
crystals, designed and sold them for many 
years. Crystals were used to produce 
among others chandeliers. And collec-



tors highly appreciated figurines. While 
playing with the crystals, one of our em-
ployees by pure chance created a dainty 
mouse, which won the hearts of all the 
company workers. That event started our 
figurine production. The company wanted 
to establish cooperation with fashion 
designers from the very beginning. Even 
today, Nadia Swarovski, member of the 
executive board, tells the stories about the 
meetings her great grandfather had with 
Dior and Chanel. That is when the brand 
entered the great world of fashion. But the 
time for jewellery came only in the 1980s.

NO ONE HAD THOUGHT ABOUT THAT FOR 
A HUNDRED YEARS?
Maybe they thought about it, but were not 
ready to begin. I do not know the exact 
reason why. Perhaps exquisite jewel-
lery made of diamonds and brilliants 
etc. was fashionable? Anyway, this was 
a milestone for us. The first boutique was 
opened, then the next one and the com-
pany started to expand. In the past, our 
main line of business was the production 
of figurines, while nowadays, 90% of fin-
ished products consists in jewellery.

ESPECIALLY FOR HOLLYWOOD.
From our crystals, we made the tiara 
which Audrey Hepburn wore in “Break-
fast at Tiffany’s”. Queen Victoria also had 
a crystal crown by Swarovski. Rihanna 
wore a see-through dress inlaid with 
our crystals; moreover, the ball dress 
and shoes in the movie “Cinderella” were 
made of Swarovski crystals. On the 
other hand, we also produce reflectors, 
thanks to which people are safe on the 
roads at night. I had no idea Swarovski 
made these as well, before I started 
working at the company.

YOU ARE IN CHARGE OF A DIVISION OF 
A COMPANY THAT IS WELL-KNOWN ALL 
OVER THE WORLD. WHAT DID YOU DREAM 
ABOUT WHEN YOU WERE LITTLE?
I grew up in Pabianice, and I still love that 
town. This is the place where my whole 
family is, but I always wanted to live the 
high life. In 1996, I went to the university, 
thinking that soon I would work for a for-
eign corporation. Jackpot&Cottonfield 
had a registered office in Lodz, and I felt 
straight away that I had to work there. 
I was stubborn and I succeeded.

WHAT WAS YOUR MOTIVATION?
I still remembered the time of com-
munism in Poland, this greyness and 
poverty. While their salon on Piotrkows-

ka Street in Lodz was full of colours like 
a rainbow. I wanted to become a part of 
that foreign culture; I was greatly fasci-
nated with the world of fashion. I wanted 
to learn from them.

THE WALL WHICH WAS GREY ON ONE SIDE 
AND COLOURFUL ON THE OTHER COL-
LAPSED, SO WE ALL WANTED TO GRAB 
SOME OF THOSE COLOURS.
Exactly. I studied English really hard. 
Foreign languages were my passion, 
which of course proved useful in my 
work. I was admitted to a weekend 
course at the university – Marketing 
and Management, I frequently trav-
elled from Lodz to Nowy Sacz, and still 
worked for Jackpot&Cottonfield. I was 
bent on getting a job there, and I applied 
for a position as an assistant. I was told 
that there were no vacancies, but my CV 
would be kept for future reference. After 
a year, they called me and there was 
my opportunity. It fascinated me that 
my boss always carried in her pocket 
a Dior lipstick, which I could not afford 
back then. She always had expensive 
perfumes on her desk. I also wanted all 
that. I studied Marketing and Man-
agement, and when the company was 
expanding to the Czech and Hungarian 
markets, I was delegated there. I organ-
ized the company’s operations in those 
countries, and I lived there for 4 years. 
I learnt Czech and the basics of Hun-
garian. In 2003, I returned to Poland and 
started to work for a different company 

– Marks&Spencer. I opened new shops 
in Lithuania, Latvia and Poland. In 
2008, I gave birth to my son, and started 
working at Swarovski. That year was 
a turning point both in my personal life 
and professional career. I liked the fact 

that I was starting alone and opening the 
first company office in Poland.

WHY DID YOU WANT TO COME BACK?
Poland is my home country, where I want-
ed to start a family and settle for good. In 
2008, when I took over the management 
of the company, there were 6 boutiques in 
Poland, now there are 25, all located in the 
best shopping malls. We also have 15 mul-
ti-brand points. We are a premium brand, 
which is generally acquirable to everyone 
as our prices start with slightly more than 
PLN 100. Every person is equally impor-
tant to us, because we are an international 
corporation but at the same time still re-
main a family business. Daniel Swarovski 
did not allow listing the company on the 
stock exchange – he included such a pro-
vision in his last will.

DO YOU ALWAYS SUCCEED?
In 2011, when the financial crisis hit Poland, 
we had worse results. That was a difficult 
time for me. But challenging situations 
make me much stronger and prepare for 
future hardships. For instance, I hosted the 
first show presenting our new collection 
with the famous Polish actress Małgosia 
Kożuchowska. Such a celebrity! – that was 
a huge challenge. But I discovered how 
much fun it was. We like each other very 
much and still meet socially. It is an amaz-
ing and warm person! Thanks to my work 
at Swarovski, I met great, esteemed people, 
with whom I am friends till this day; like 
for instance Agnieszka Cegielska. She 
always says that crystals bring happiness.

SO YOU ARE A HAPPY WOMAN.
I have a great job, an excellent team, 
and a successful personal life. Yes, 
I am happy. 
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ALEKSANDER DUMAS MAWIAŁ, ŻE „ŻYCIE JEST WSPANIAŁE, NALEŻY TYLKO 
SPOGLĄDAĆ NA NIE PRZEZ WŁAŚCIWE OKULARY”. FRANCUSKI PISARZ ŻYJĄCY 
W XIX WIEKU WYPOWIADAJĄC TE SŁOWA Z PEWNOŚCIĄ MIAŁ NA MYŚLI 
ZUPEŁNIE COŚ INNEGO NIŻ NOWOCZESNE SZKŁA CZY MARKOWE OPRAWY. 
CZYM ZASKOCZYŁBY GO RYNEK OPTYCZNY, GDYBY DOŻYŁ NASZYCH CZASÓW?

TEKST I ZDJĘCIA    ANNA NAZAROWICZ

Patrzeć szerzej

aby móc zbudować profesjonalny salon 
optyczny. Taki, w którym każdy otrzyma 
fachową pomoc. Pani Katarzyna i każdy, 
kto obsługuje klientów w salonie Optyk 
Kierszniowski, dokłada wszelkich starań, 
aby każdy z klientów był zadowolony 
z wykonanych okularów. 

Zdarza się, że trafiają tutaj klienci, 
którzy z powodu braku fachowej obsługi 
w innym salonie korzystali z niewłaści-
wie dobranych lub wykonanych oku-
larów. Dzięki staraniom całego zespołu 
każdy z klientów otrzymuje produkt 
odpowiednio dobrany do potrzeb i kom-
fortowy, w każdym tego słowa znaczeniu. 

– Do naszych zakładów zgłaszają się za-
równo młodzi, jak również ci nieco starsi. 
Ale niezależnie od wieku każdy, oprócz 
pomocy, w ofercie firmy znajdzie coś dla 
siebie. Wachlarz cenowy jest naprawdę 
spory. Dojrzałe panie często stawiają na 
eleganckie i bardziej stonowane wzory, 
jakie oferują Gucci oraz Fendi. Jest rów-
nież spore grono klientów, którzy nie boją 
się bardziej odważnych decyzji, jakimi są 
oprawki z oferty Valentino. Ogromnym 

Często słyszymy, że z rodziną 
ładnie wychodzi się jedynie 
na zdjęciu. Wszyscy ci, którzy 
byli innego zdania i zdecydo-

wali się na podważenie tej złotej myśli, 
zbudowali rodzinne przedsiębiorstwa. 
Jednym z nich jest Optyk Kierszniow-
ski. A wszystko zaczęło się od malutkiej 
pracowni założonej w 1985 roku. Dziś 
ta rodzinna firma posiada już pięć 
salonów. Cztery z nich położone są na 
terenie Zielonej Góry, piąty w Gubinie. 
Nad wszystkimi trzyma pieczę pani 
Katarzyna, współwłaściciel firmy. 
W końcu odległość, jaka dzieli oba te 
miasta, nie powinna stanowić przeszko-

dy w prowadzeniu wszystkich punktów 
na jednakowo wysokim poziomie. 

Według pani Katarzyny duża liczba 
niemieckich klientów stawia na polską 
precyzję oraz staranność wykonania, 
jaką odznaczają się wszystkie zamówio-
ne w jej firmie okulary. Ale to tylko jedna 
z cech, którą mogą poszczycić się salony 
Optyk Kierszniowski, bo za każdym 
z członków rodziny stoi doświadczenie 
oraz wiedza. – Moi bracia jeszcze 10 lat 
temu byli jednymi z pierwszych optome-
trystów w Polsce – podkreśla pani Kata-
rzyna, która sama również zdobyła wy-
kształcenie w tym kierunku. To właśnie 
wiedza oraz umiejętności są podstawą, 



powodzeniem cieszą się wszystkie pro-
pozycje od Tommy Hilfiger oraz Carrera 

– opowiada pani Katarzyna.
Mimo bogactwa, jakie oferuje rynek, 

bywają też osoby z potrzebami, których 
zaspokojenie bywa wyjątkowo trudne. 
W salonach optycznych najczęściej są 
nimi dzieci. Mają najmniejszy wybór, 
a problemy z widzeniem dotykają ich co-
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raz częściej. – Dzieci są traktowane trochę 
po macoszemu, mimo że stanowią coraz 
większą grupę klientów odwiedzających 
salony optyczne – twierdzi pani Katarzy-
na. Dlatego w 2014 roku rodzina podjęła 
decyzję o modernizacji jednego z punktów 
położonych w Zielnej Górze, przekształ-
cając go w salon optyczny z kompleksową 
ofertą skierowaną tylko do najmłodszej 
klienteli. Ten fakt ma też podkreślać spe-
cjalna nazwa: Optyk Kierszniowski Junior. 
Tutaj króluje kolekcja Hello Kitty, obiekt 
pożądania każdej małej damy. Oprawki 

z tej linii sprzedają się niczym ciepłe 
bułeczki, chociaż z zainteresowaniem 
spotykają się również sportowe modele, 
przeznaczone dla dzieci np. grających 
w piłkę nożną. Jak się okazuje, mali na-
bywcy potrafią mieć bardzo duże potrze-
by. Nieco bardziej problematycznym staje 
się dobór szkieł i oprawek dla niemowląt, 
ale takie przypadki zdarzają się rzadziej. 
Nie zmienia to jednak faktu, że każde 
dziecko, bez względu na wiek może liczyć 
na pomoc oraz fachową poradę w salonie 
państwa Kierszniowskich.Dzięki staraniom 

całego zespołu każdy 
z klientów otrzymuje 

produkt odpowiednio 
dobrany do potrzeb 

i komfortowy, 
w każdym tego słowa 

znaczeniu. – Do 
naszych zakładów 

zgłaszają się zarówno 
młodzi, jak również 

ci nieco starsi. Ale 
niezależnie od wieku 

każdy, oprócz pomocy, 
w ofercie firmy znajdzie 

coś dla siebie.

Firma jest godna zaufania, czego 
najlepszym świadectwem są długoletnie 
relacje z odwiedzającymi salony. Rekor-
dzistami są klienci, którzy korzystają 
z usług rodzinnego biznesu nawet od 30 
lat. To stanowi dowód, że mimo upływu 
czasu firma ciągle przykłada ogrom-
ną wagę do jakości wykonywanych 
usług. Na pytanie, gdzie leży największa 
wartość salonów, pani Katarzyna bez 
wahania odpowiada: w wiedzy oraz 
kompleksowej obsłudze. To właśnie dla-
tego w salonach można  wykonać pełen 
zakres badań optometrycznych, badania 
okulistyczne oraz badania dna oka. 
Jako jedna z dwóch firm w tym regionie 
Optyk Kierszniowski zajmuje się również 
doborem pomocy optycznych dla osób 
słabowidzących, bo jak powiedział 
Henry Ford „Patrząc zawsze przed siebie, 
myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, 
osiągniesz stan umysłu, w którym nie 
ma rzeczy niemożliwych”. 
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 IN ENGLISH

Looking ahead
Alexandre Dumas used to say that “life is 
beautiful, you just have to see it through 
the right glasses.” When he was uttering 
those words, the 19th-century French 
writer certainly meant something else than 
modern glasses or brand-name frames. 
What would the optic market surprise him 
with if he had lived to see our times?

We sometimes hear that one’s family 
is good only for nice photographs. All 
those that had a different opinion and 
decided to undermine that claim start-
ed family enterprises. Optyk Kiersznio-
wski is one of them. Everything began 
with a small workshop opened in 1985. 
Today, the family company has already 
five stores. Four of them are located 
in Zielona Góra, and the fifth one is in 
Gubin. Everything is under the control 
of Katarzyna, a co-owner of the com-
pany. After all, the distance between 
those two cities should not constitute an 
impediment to running all stores at an 
equally high level.

According to Katarzyna, a large 
number of German customers count 
on Polish precision and meticulous 
workmanship, which characterize 

all glasses ordered from the company. 
But it is just one of many things Optyk 
Kierszniowski can boast because 
there is experience and knowledge 
behind every family member. “10 years 
ago, my brothers were one of the first 
optometrists in Poland,” says Katarzy-
na, who has received education in the 
field too. Knowledge and skills are the 
necessary basis if one plans to open 
a professional optical salon that offers 
specialist services. Katarzyna and 
everyone else serving customers at 
Optyk Kierszniowski stores spare no 
effort to make all visitors satisfied with 
glasses they receive.

It sometimes happens that the stores 
are visited by customers who used 
incorrectly selected or poorly made 
eyeglasses due to lack of professional 
services in other stores. Thanks to the 
whole team, each customer receives 
a product that is specially adapted to 
their needs and comfortable in every 
sense of the word. “Both young and 
a bit older clients visit our stores. But 
regardless of their age, everyone will be 
satisfied with our help and the whole 
offer of our company. There is a really 
wide price range. Mature ladies often 
choose elegant and more neutral designs 
offered by Gucci and Fendi. There is also 

quite a large group of customers who 
are not afraid of bolder decisions, for 
instance frames offered by Valentino. 
All models produced by Tommy Hilfiger 
and Carrera are very popular too,” says 
Katarzyna.

Despite the abundance of products 
on the market, there are also custom-
ers with needs that are very difficult 
to satisfy. As regards opticians, it is 
usually true about children. They have 
a more limited choice of eyewear and 
are more and more often faced with 
vision defects. “Children are a bit ne-
glected, even though they comprise an 
increasing group of customers visiting 
the opticians,” claims Katarzyna. This 
is why the family decided to modern-
ize one of its points in Zielona Góra in 
2014 and turn it into an optical salon 
with a comprehensive offer dedicated 
solely to the youngest clientele. The 
change is also visible in its special 
name: Optyk Kierszniowski Junior. It 
is reigned by the Hello Kitty collection, 
an object of desire of each young lady. 
Frames from that line sell like hot 
cakes, but sports models addressed 
to children who, for instance, play 
football enjoy popularity as well. As it 
turns out, small customers are capable 
of having quite big needs. The choice 
of glasses and frames is more prob-
lematic when it comes to babies, but 
such cases are less frequent. It does 
not change the fact that each child, 
irrespective of their age, can count on 
help and expert advice in the store run 
by the Kierszniowski family.

It is a trustworthy company, which  
is best proven by long-term relation-
ships it maintains with those who visit 
its stores. Some of them have been 
using services offered by the family 
business for 30 years already. It shows 
that despite the passing of time, the 
company still attaches great impor-
tance to quality. When asked what 
is the greatest value of their stores, 
Katarzyna responds without hesita-
tion: “It is knowledge and comprehen-
sive services”. This is also why one 
can undergo a full range of optometric, 
ophthalmologic and fundus examina-
tions in the stores. Moreover, Optyk Ki-
erszniowski is one of two companies in 
the region that helps partially sighted 
people choose ideal optical equipment 
because, as Henry Ford said, “looking 
always ahead, thinking always of try-
ing to do more, brings a state of mind in 
which nothing is impossible”. 
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Z A KU P Y

CLARINS 
MULTI-ACTIVE 30+  
Zestaw zawiera  
krem na dzień Multi-Active Day,  
50 ml, peeling myjący do twarzy 
One-Step Gentle Exfoliating 
Cleanser, 30 ml, krem na noc 
Multi-Active Night, 
15 ml, złotą kosmetyczkę,  
265 zł, nr 887075

 24/7 – Kupuj także online na  
www.douglas.pl Szczegółowe 
informacje i regulamin serwisu 

dostępne na www.douglas.pl  
* Produkt dostępny w wybranych perfumeriach 

GIORGIO ARMANI SÌ
Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną,  
50 ml, tusz do rzęs 
 Black Ecstasy,  
10 ml, 379 zł

IDEAŁY

 
ESTÉE LAUDER 
BLOCKBUSTER  

Zestaw zawiera paletkę  
Deluxe Pure Color Eyes & Cheeks  

(12 cieni do powiek oraz  
2 róże z pędzelkami w eleganckim 

etui z lusterkiem), 3 pomadki do ust, 
czarny tusz do rzęs Sumptuous 

Extreme, płyn do demakijażu  
Gentle Eye Makeup Remover,  

100 ml, krem do twarzy Revitalizing 
Supreme Global Anti-Aging Creme, 

7 ml, serum Advanced Night Repair, 
7 ml, 399 zł, nr 878865.

Całość podana w wyjątkowym  
kuferku z czerwonej skóry

LANCÔME 
LA VIE EST 

BELLE
Zestaw zawiera  

wodę perfumowaną,  
30 ml, perfumowany 

żel pod prysznic,  
50 ml, nawilżające 

mleczko do ciała,  
50 ml, 239 zł,  

nr 864027



MERCEDES-BENZ 
CLUB  

Zestaw zawiera
wodę toaletową, 50 ml, 

dezodorant, 75 ml,  
239 zł, nr 840810

LAB SERIES 
PRO LS LAB TRIO 

Zestaw zawiera 
PRO LS Lip Tech,  

balsam do ust, 4,3 g, 
PRO LS All-in-One,  

krem do twarzy, 50 ml, 
PRO LS antyperspirant roll-on, 

75 ml, 199 zł, nr 906697 

PACO RABANNE 
INVICTUS  

Zestaw zawiera  
wodę perfumowaną, 50 ml, 

dezodorant w sztyfcie, 75 ml, 
249 zł, nr 888226

GIORGIO ARMANI 
ACQUA DI GIO HOMME  
Zestaw zawiera wodę toaletową, 75 ml, 
perfumowany żel pod prysznic, 75 ml, 
elegancką kosmetyczkę, 399 zł, nr 877257 

YSL 
L'HOMME  
Zestaw zawiera   
wodę toaletową 
L'Homme, 100 ml, 
dezodorant  
w sztyfcie, żel pod 
prysznic, 50 ml,  
400 zł, nr 888513 
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Z A K U P Y



ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Artdeco, Eyeshadow Palette, 
89,90 zł, nr 891005

ZESTAW 
BŁYSZCZĄCYCH 
CIENI DO POWIEK 
Laura Mercier,  
Eye Chromes Palette,  
270 zł, nr 878055ZESTAW 

CIENI DO 
POWIEK  

Clarins, Eye Shadow 
Palette, 165 zł,  

nr 891157

ZESTAW CIENI 
DO POWIEK

 IsaDora, Eyeshadow 
Cream, 89,90 zł, 

nr 885365
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KOMPAKTOWY 
ZESTAW CIENI 
DO POWIEK 
Douglas Make Up, 
Small Basic Pallet Party, 
35 zł, nr 880873



BEAUTY
TRENDSof

2

3

1

1. DOUGLAS 
MAKE UP 
Loose Glitter Powder, puder w 
sprayu, 
5 ml, nr 880895

42 zł
2. DOUGLAS MAKE 
UP 
Black Sparkling Pencil, czarna 
kredka kajal, nr 880887

25 zł
3. DOUGLAS 
MAKE UP 
Black Sparkling  
Eye liner, 
5 ml, nr 880883

29 zł 
4. DOUGLAS MAKE 
UP 
Glitter Lip Gloss, błyszczyk 
do ust,  
4 ml, nr 880889

35 zł
5. DOUGLAS MAKE 
UP 
Quattro Eyeshadow, cienie do 
oczu, 
Be Smockey, black, 9,6 g, nr 
853197

64 zł

6. DOUGLAS MAKE 
UP 
Ultralight Foundation, podkład, 
Beige Moyen, 25 ml, nr 852419

81 zł
7. DOUGLAS MAKE UP 
Silver Sparkling Nail Polish, 
lakier do paznokci ze srebrnymi 
drobinkami, 8 ml, nr 880902

22 zł

W TEN WYJĄTKOWY ŚWIĄTECZNY CZAS 
ZABŁYŚNIJ PRAWDZIWYM BLASKIEM! ZA POMOCĄ 
ŚWIETLISTYCH KOSMETYKÓW DOUGLAS STWÓRZ 
NIEPOWTARZALNY LOOK. WYBIERZ KOSMETYKI, 
KTÓRE PODKREŚLĄ TWOJE PIĘKNO! 

DOUGLAS
MAKE UP

Zimowy look

6

7

4

5



MOŻESZ MIEĆ GO Z AWSZE PRZ Y SOBIE .

EKSKLUZY WNY.  INTERAKT Y WNY.  MOBILNY.
NOW Y MAGA Z YN



niezbędna dla piękna Twojej skóry.  

Oto globalna esencja przeciw oznakom starzenia się skóry. Dzięki niezwykłej dwufazowej formule, bogatej 

w najskuteczniejsze ekstrakty roślinne, Double Serum marki Clarins odżywia i rewitalizuje miliony komórek.  

To doskona
łość w sw

ojej kate
gorii!
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KOBIET, KTÓRE WYPRÓBOWAŁY DOUBLE SERUM, 
JEST PRZEKONANYCH O JEGO SKUTECZNOŚCI*

Dwufazowa formuła kultowego serum  
marki Clarins – Double Serum – to wynik 
innowacji zainspirowanej dwoistą na-
turą hydrolipidowego filmu skóry. Wy-
korzystując 20 ekstraktów roślinnych 
rozpuszczalnych w  wodzie oraz w  tłusz-
czach zapewnia niezrównaną koncen-
trację składników aktywnych. Podczas 
aplikacji Double Serum oddziałuje na  
5 najważniejszych funkcji skóry, odpowie-
dzialnych za jej zdrowy i piękny wygląd. 
Już po tygodniu stosowania cera jest 
promienna, jędrna i  wygląda młodziej.  

Niezawodny team na pierwsze zmarszczki
Działanie serum wzmacnia skuteczność kremów 

pielęgnacyjnych na dzień i na noc. Odkryj 
zestawy, które spełnią potrzeby twojej skóry! 

Zestaw: Double Serum, krem do twarzy na dzień 
Multi-Active Day, 15 ml, krem do twarzy na noc 

Multi-Active Night, 15 ml oraz żel do okolic oczu 
Eye Contour Gel, 3 ml,  

299 zł, nr 887522

Idealna skóra po 40. roku życia
Zestaw: Double Serum, krem na dzień do każdego 
rodzaju skóry Extra-Firming Day, 15 ml,  
krem na noc do każdego rodzaju skóry  
Extra-Firming Night, 15 ml oraz żel do okolic  
oczu Extra-Firming Eye, 3 ml, 299 zł, nr 878612

HydraQuench 
Intensive Serum Bi-Phase

 Serum z unikalną dwufazową 
formułą nawilża skórę  

i przywraca jej witalność. 
Zawiera kwas hialuronowy, 

wyciąg z kory katafray 
i ekstrakt z lucerny, 

poprawiający sprężystość skóry, 
30 ml – 229 zł, nr 667373

Super Restorative  
Remodelling Serum 

 Wyjątkowe serum dla skóry po  
50. roku życia. Zwalcza oznaki 

starzenia się skóry, redukuje plamy  
i przebarwienia. Zawiera wyciąg  

z babki lancetowatej 
przeciwdziałającej wiotczeniu skóry 

oraz ekstrakt z czystka, który 
rozświetla i ujednolica koloryt cery,  

30 ml – 499 zł, nr 879300

Shaping Facial Lift 
Serum dla skóry w każdym wieku  
– udoskonala i przywraca 
harmonijne proporcje owalu 
twarzy. Redukuje obrzęki 
i ujędrnia skórę. Połączenie 
wyciągów z guarany, imbiru 
cytwarowego i owoców kaki 
pobudza skórę do redukcji tkanki 
tłuszczowej i podwójnego 
podbródka, 50 ml – 249 zł,  
nr 820045

Mission 
Perfection Serum
Serum ukierunkowane 
na zwalczanie 
wszystkich zaburzeń 
pigmentacji skóry.  
Cera odzyskuje blask  
i naturalny koloryt,  
30 ml – 269 zł,  
nr 859189

W portfolio marki Clarins każda kobieta,  
w każdym wieku, odnajdzie idealne serum, 
odpowiadające potrzebom jej skóry. 
A jak działa serum? Zawiera ono substan-
cje aktywne w wysokich stężeniach, ma też 
lekką konsystencję, dzięki czemu zawarte 
w nim składniki są natychmiast wchłania-
nie przez skórę. By jednak równie szybko  
z niej nie wyparowały, należy nałożyć krem, 
którego lipidy, polimery i inne substancje 
„zamkną” dostarczone przez serum sub-
stancje w głębi skóry. Warto więc pamiętać,  
że serum działa najlepiej w takim duecie. 





STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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LOTNISKO    AIRPORT

Mistrz jest nasz!

karnych, wygranych 3:2 (regulaminowy 
czas gry zakończył się remisem 2:2).

– Jako obrońcy tytułu staraliśmy się nie 
zawieźć kibiców i godnie reprezentować 
nasze regionalne lotnisko  – powiedział 
na zakończenie turnieju trener zespołu, 
Bogdan Gibała.

Do Mistrzostw zgłoszo-
nych zostało 15 drużyn. 
W turnieju nie mogło 
zabraknąć obrońcy 

tytułu z zeszłego roku – zespołu reprezen-
tującego Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.

Podczas losowania wszystkie drużyny 
zostały podzielone na trzy grupy. Nasze 
lotnisko znalazło się w grupie z portami 
z Poznania, Łodzi i Katowic oraz z firmą 
LS Airport Services (agent handlingowy).

W fazie grupowej zanotowaliśmy  
4 zwycięstwa, notując 15 strzelonych 
bramek, a nie tracąc żadnej:
Szczecin - Poznań (4:0)
Szczecin - Katowice (1:0)
Szczecin - LS Airport Services (6:0)
Szczecin - Łódź (4:0)

Dzięki tym wygranym mogliśmy cie-
szyć się z awansu do półfinału warszaw-
skiego turnieju. Również mecz półfina-
łowy zakończyliśmy bez straty bramki, 
w pokonanym polu pozostawiając dru-
żynę Portu Lotniczego Gdańsk (3:0). Finał, 
okazał się prawdziwą wojną nerwów. 
Port Lotniczy Katowice, bardzo wysoko 
zawiesił poprzeczkę, bowiem zwycięstwo 
udało się zdobyć dopiero po serii rzutów 

Dwóch naszych zawodników otrzyma-
ło również nagrody indywidualne – dla 
najlepszego bramkarza oraz najlepiej 
podającego zawodnika turnieju.

Wielkie gratulacje dla całej drużyny! 

 IN ENGLISH

We are the champions!
On the 14th of November 2015, 
a football tournament for teams from 
the airline industry in Poland took place 
at the National Stadium in Warsaw.

15 teams participated in the champion-
ships. Of course, the defender champi-
ons, the team representing Szczecin-Go-
leniow Airport, could not miss this event.

All teams were divided into three 
groups following a drawing. Our airport 
was in the group with Poznan, Lodz and 
Katowice airports as well as LS Airport 
Services Company (a handling agent).

During the group phase, we won  
4 matches, having scored 15 goals and 
given away none:

Szczecin – Poznan (4:0)
Szczecin – Katowice (1:0)
Szczecin – LS Airport Services (6:0)
Szczecin – Lodz (4:0)
These victories granted us a promotion 

to the semi-final in Warsaw. During the 
semi-final match as well, we did not let 
in any goals, and thus won over Gdansk 
Airport (3:0). The final proved to be a real 
war of nerves. Katowice Airport’s team 
raised the standards really high. We 
gained the victory only after a series of 
penalties, whose score was 3:2 (the statu-
tory game time ended with a draw 2:2).

“As the defender champions we want-
ed to represent our regional airport 
worthily and strived not to disappoint 
our supporters,” said the coach of the 
team, Bogdan Gibała, at the end of the 
tournament.

Moreover, two of our players have 
received individual prizes – for the best 
goal keeper and the best passer in the 
tournament.

Hearty congratulations to the whole 
team! 

14 LISTOPADA 2015 ROKU NA STADIONIE NARODOWYM W WARSZAWIE 
MOŻNA BYŁO OBSERWOWAĆ ZMAGANIA DRUŻYN PIŁKARSKICH BRANŻY 
LOTNICZEJ Z CAŁEJ POLSKI.



ROZKŁAD LOTÓW    FLIGHT SCHEDULE

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORP
OSLO RYGGE

STAVANGER

WARSZAWA

ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

..3..67 16:05 16:30 FR2466/7 737

.2..... 09:20 09:45 FR2466/7 737

...4... 09:45 10:10 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2...6. 17:35 18:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 12:45 13:15 DY1014/5 737

…..6. 15:40 16:10 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:35 20:05 W62159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 19:15 19:45 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456. 08:30 09:00 LO3931/2 Q400

12345.7 20:30 21:00 LO3935/6 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6 11:05 11:35 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1...5.. 08:25 08:50 FR8711/2 737

OSLO RYGGE OD 03.04.2015   RYANAIR

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR. REJSU
FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 09:45 10:15 W62152/1 A320

BERGEN OD 20.06.2015    WIZZAIR



Stali bywalcy  
naszego lotniska 
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FOT. ARKADIUSZ GRODZIŃSKI

FOT. FILIP GRODZIŃSKI

FOT. ARKADIUSZ GRODZIŃSKI

FOT. ARKADIUSZ GRODZIŃSKI 

FOT. FILIP GRODZIŃSKI 
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FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO 

FOT. SŁAWEK MILEWICZ 

FOT. MICHAŁ KOŁOMYJSKI

FOT. KORNELIUSZ ZIOŁO 

FOT. SŁAWEK MILEWICZ 

FOT. SŁAWEK MILEWICZ 

FOT. PATRYK SZYMAŃSKI
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Samolotem  
na święta

Każda linia lotnicza ma swoje zasady. 
Zapoznanie się z nimi pozwoli Ci unik-
nąć dodatkowych procedur i opłat.

2. Pamiętaj, aby torbę spakować sa-
memu – musisz wiedzieć, co w niej jest, 
bo będziesz o to pytany na lotnisku. 

3. Nie zostawiaj swojej torby pełnej 
gwiazdkowych prezentów nawet na 
chwilę, gdyż wiąże się to z możliwością 
podrzucenia Ci niekoniecznie chcianego 
pakunku, jak również mandatu karnego.

Linie lotnicze bardzo przestrze-
gają zasad pakowania bagaży 
podręcznych oraz bagaży reje-
strowanych. Musimy pamię-

tać o wielu wytycznych. Kupując bilet 
godzimy się na warunki linii lotniczych, 
a te przestrzegają ich skrupulatnie.  
Oto kilka wskazówek, jak podróżować 
samolotem na święta.

1. Sprawdź, jakie są wytyczne odno-
śnie ciężaru oraz ilości sztuk bagażu. 

4. W bagażu podręcznym mogą być tyl-
ko kremy, płyny i żele do 100ml. Kupiłeś 
piękne wydanie ekskluzywnego trunku? 
Zapakuj go do bagażu głównego. Ciocia 
upiekła Twoje ulubione ciasto? Sprawdź, 
czy możesz zabrać je na pokład – co za 
dużo kremu, to niezdrowo (i z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa – niebezpiecznie).

5. Najpiękniejsze są białe święta. Wy-
jedź z domu wcześniej niż zwykle. Lepiej 
być mile zaskoczonym, niż niemile 

BOŻE NARODZENIE TO OKRES MAGICZNY, ALE JEDNOCZEŚNIE NAJBARDZIEJ 
STRESUJĄCY I PEŁEN WYDATKÓW. NA CO POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ,  

ABY NIE WPAŚĆ W DODATKOWE KOSZTY?

TEKST    PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW ZDJĘCIA    PIXABAY.COM
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rozczarowanym. Spóźniony na pewno 
nie polecisz.

6. Są procedury, jakich musimy prze-
strzegać, np. odprawa on-line w tanich 
liniach. Brak wydrukowanej karty wią-
że się z dodatkową opłatą. A wydałeś już 
sporo na prezenty i kolację wigilijną!

7. Ważny dokument tożsamości. Pa-
miętajmy, że w Polsce obowiązują dwa: 
paszport i dowód osobisty. Niestety, na 
nasze cenne prawo jazdy nie wylecimy 
poza granice kraju. „Słit focia” na karcie 
kredytowej też Cię do tego nie upoważni.

8. Nie każdą zabawkę dla ukochanego 
dziecka zabierzesz. Wiadomo – karabi-
ny i zabawkowe miecze są fajne (każdy 
marzył o byciu Rambo albo Xeną – wo-
jowniczą księżniczką), ale imitacje broni 
są zabronione.

9. Siedząc na hali odlotów myślisz, że 
wreszcie masz okazję do spróbowania 
trunku, który dostałeś przed wyjazdem 
z domu, a tu boarding do samolotu na 
wigilijną wieczerzę. Pamiętajmy, że oso-
by w stanie upojenia alkoholowego mają 
zakaz wejścia na pokład samolotu.

10. I najważniejsze – nie denerwuj się. 
Święta są już wystarczająco stresujące ;) 

 IN ENGLISH

Travelling by plane  
for Christmas
Christmas is a magical season, but at the 
same time it is most stressful and full of 
expenses. How to avoid additional costs? 
What should we pay attention to? 

Airlines are very strict about the rules on 
packing cabin and checked-in luggage. 
We need to remember about many regu-

lations. When buying a ticket, we agree to 
the airline’s terms and conditions, which 
are enforced meticulously. Below you can 
find a few guidelines on how to travel by 
plane during Christmas time.

1. Check the terms and conditions to 
be sure how many pieces of luggage you 
can take with you and what is the max-
imum weight limit. Each airline has its 
own regulations. If you become familiar 
with them, you will be able to avoid ad-
ditional procedures and charges.

2. Remember that you have to pack 
the bags yourself – you need to know 
what is inside as you will be asked 
about it at the airport.

3. Do not leave your bag full of Christ-
mas gifts unattended even for a moment, 
because this might be the opportunity 
to place an unwanted package in your 
luggage, or you might have to pay a fine.

4. Your hand luggage may not contain 
creams, liquids, or gels in containers 
whose volume exceeds 100 ml. You have 
bought a beautifully packed, exclusive 

alcoholic beverage? Put it in the checked-
in luggage. Your aunt has baked your 
favourite cake? Make sure whether you 
can take it on board. The more cream, the 
more unhealthy it is (and also more dan-
gerous in terms of security concerns).

5. White Christmas is most beautiful. 
Leave for the airport earlier than usual. 
It is better to have a nice surprise than 
to experience an unpleasant disap-
pointment. If you arrive late, you will 
not board your flight for sure.

6. There are some procedures we 
need to observe, for instance online 
check-in for low cost airlines. If you do 
not have a printed boarding pass, you 
will have to pay an additional fee. And 
you have already spent enough on the 
presents and Christmas dinner!

7. Valid proof of identity. We need to 
remember that in Poland there are two 
types of identity documents that are ac-
cepted at the airport: a passport and an ID 
card. Unfortunately, our precious driving 
licence will not enable us to fly abroad. 
A credit card with a cute picture will also 
not be considered a valid travel document.

8. Have you bought a present for your 
beloved child? Not every toy is allowed 
on board. Yes, toy guns and swords are 
cool (who has not dreamt of being Ram-
bo or Xena, the warrior princess?), but 
weapon imitations are prohibited.

9. You are sitting in the departure 
hall and thinking that finally you have 
a chance to drink the alcoholic beverage 
you have received before leaving home, 
but the boarding starts. It is worth to 
remember that persons under the in-
fluence of alcohol will not be allowed to 
enter the airplane.

10. And the most important thing – 
stay calm. Christmas time is already 
stressful enough ;) 
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Magiczny świat Świąt 
w Aelia Duty Free

Przenieś się w krainę luksusu 
i wybierz prezenty dla naj-
bliższych. Konsultantki w na-
szym sklepie pomogą wybrać 

odpowiedni upominek. Zabawki dla 
najmłodszych, słodycze dla łasuchów, 
wytrawne alkohole dla koneserów.

W tym roku mamy ciekawe propo-
zycje dla wszystkich – zestawy w ce-
nie pojedynczych perfum. Armani 
Bright Crystal zamknięty w pięknej 
torebce wieczorowej z balsamem do 
ciała, Rabanne Invictus z żelem i mi-
niaturką perfum oraz wiele innych 
zestawów. Wszystko pięknie opako-
wane – luksus dla oczu i rozkosz  
dla duszy. Zapraszamy!    

 IN ENGLISH

Magical Christmas 
atmosphere in Aelia 
Duty Free
Christmas is coming, bringing calmness 
and family atmosphere. Houses start  
to smell of Christmas trees and freshly-
baked cakes, and people cheerfully 
bustle around making preparations, while 
the world is being covered with snow. 

Pamper yourself with some luxury and 
choose presents for your loved ones. 
Consultants at our shop will help you 
choose the perfect gifts. Toys for the 
youngest ones, confectionery for sweet-
toothed friends, and exquisite alcoholic 
beverages for connoisseurs.

Everyone will find this year’s offers 
very interesting – you can buy a set for the 
price of a single bottle of perfume. On our 
shelves, you will find Armani Bright Crys-
tal in a beautiful evening bag with a body 
lotion, Rabanne Invictus with a gel and 
a miniature bottle of perfume, and many 
other sets. Every product has a beautiful 
packaging – luxury for the eyes and de-
light for the soul. See you at the store! 

LOTNISKO    AIRPORT

CORAZ BLIŻEJ ŚWIETA, CZAS SPOKOJU I RODZINNEJ ATMOSFERY. 
DOM WYPEŁNIA SIĘ ZAPACHEM CHOINKI ORAZ WYPIEKÓW, RADOŚNIE 
KRZĄTAMY SIĘ W PRZYGOTOWANIACH NA NADCHODZĄCY CZAS,  
A ŚWIAT POKRYWA SIĘ BIAŁYM PUCHEM.

TEKST    PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW



INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

 ADRES  ADDRESS

Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05
Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR

Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie pod nume-
rami / Tickets can be booked by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

  AN-JAN

Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

BUS LOT

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/from 
Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

PKP

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pocią-
gów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin 
and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING OUR 2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING DAY 30 PLN 
/ DAY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU 

WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLO-
WING WEEK

20 PLN

DANE TELEADRESOWE    AIRPORT TELEADRESS DATA
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Po opłaceniu w kasie automatycznej pasażer ma 15 minut na wyjazd. / After paying in an automating cash machine 
you will be given 15 minutes to exit the parking.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN



Joyeux Noel et Bonne Annee!

Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo

Frohliche Weihnachten und ein gluckliches Neues Jahr!

Prejeme Vam Vesele Vanoce a Stastny novy rok

Boas Festas e um feliz Ano Novo

Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!

Merry Christmas & Happy New Year

Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!

Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina

God Jul og Godt Nyttar 

Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

Wesołych Świąt 
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i
Szczęśliwego
Nowego Roku 






