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GRZEGORZ 
KAPLA

Jest aktorem i pre-
zenterem telewizyj-
nym, czyli na wra-
żeniu się zna. A jak 
się na czymś zna, to 
tego uczy – jest eks-
pertem zarządza-
nia wizerunkiem, 
prowadzi szkolenia 
z zakresu relacji 
biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipula-
cyjnych. Doradza 
wielu managerom 
najwyższego szcze-
bla. Czyli nie da się 
go owinąć wokół 
palca. Kiedy nie 
gra na planie to gra 
w golfa.

 IN ENGLISH

He is an actor and 
a TV presenter so he 
knows how to impress 
others. And when he 
knows something, 
he teaches it: he is an 
image management 
expert and instructor 
in business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He 
advises many top 
managers. So he can-
not be twisted around 
one’s finger. When he 
does not play on set, 
he plays golf.

JACEK 
ROZENEK

Żyje z pisania. 
A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej 
od pisania lubi 
tylko spotykać 
ludzi. No i lubi być 
w drodze, kupować 
płyty w sklepie 
z płytami a nie 
w sieci, pomidoro-
wą i kabriolety. Kie-
dyś, dzięki dwojgu 
mądrym ludziom 
pojął, że nie trzeba 
pisać tylko o polity-
ce. Że można pisać 
o świecie.

 IN ENGLISH

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

Nasi Autorzy

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fun-
dacji Gdańskiej, 
prowadzi szkolenia 
i wykłady motywa-
cyjne. Na dodatek 
gra w golfa i w dal-
szym ciągu pływa, 
pomimo choroby 
morskiej. Nie narze-
ka na nudę.

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two 
novels to his credit 
too. He listened to 
Mariusz Czerkawski 
and Robert Lewan-
dowski tell him 
about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he 
is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist 
and interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwri-
ter, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the Nike 
Literary Award. 
A man of many pas-
sions. He will share 
one of them with us 
recommending one 
picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki 
miejsc zakaza-
nych dla zwykłego 
śmiertelnika. Kuli-
narny obieżyświat 
i poszukiwacz 
intensywnych 
smaków. Współza-
łożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

 IN ENGLISH

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

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończy-
ła krakowską PWST, 
została zaanga-
żowana do Teatru 
Starego w Krakowie, 
później dołączyła 
do zespołu TR War-
szawa. Pracowała 
z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wy-
reżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka 
jej debiut kinowy 
„W spirali” w reż.  
K. Aksinowicza.

 IN ENGLISH

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST 
National Academy 
of Theatre Arts in 
Krakow, worked at 
the Stary Theatre in 
Krakow and joined the 
team of TR Warsza-
wa. She cooperated 
with Lupa, Jarzyna, 
Borczuch, Klata and 
Korczakowska and 
directed her own play 
Uwodziciel in  
K. Warlikowski’s 
Nowy Teatr. She 
publishes her texts 
in Zwykłe Życie and 
K-Mag. Her cinema de-
but W spirali directed 
by K. Aksinowicz awa-
its its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierowni-
cą samochodu jesz-
cze zanim wsiadła 
na rower. Dziś po-
ciąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www.pa-
niewiozapanow.pl.
.

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

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

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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O KTÓREJ DZISIAJ WSTAŁEŚ?
A który dziś dzień tygodnia, środa, tak? 
To pierwsze budzenie miałem o 5:30.

A ILE ICH JEST?
Cztery. 5:30, 5:40, 5:45 i 5:50.

NIE MĘCZY CIĘ TO, ŻE MUSISZ WSTAWAĆ 
BARDZO WCZEŚNIE ALBO MASZ WYJĘTE 
Z ŻYCIA WIECZORY?
Organizm przyzwyczaja się do funkcjo-
nowania na pełnych obrotach w kon-
kretnym momencie. Jak już przywyk-
nie to wie, kiedy ma odpalać petardę 
w ciągu dnia. Kiedy zaczynałem bawić 
się w radio, a było to jakieś sto lat temu, 
dostałem się do sterowania radiowym 
statkiem wtedy, gdy prawie nikt nie 
słucha, czyli w nocy. Uczyłem się na 
żywym organizmie. Zdarzało się, że 

„pacjent” schodził, ale jak wspomniałem, 
mało kto o tym wiedział. Później był 
program wieczorny, popołudniowy, aż 
wreszcie poranny, czyli najważniejsze 
pasmo w radiu. Po kilku latach mówie-
nia do gorzowskiego mikrofonu zamie-
niłem go na śląski. Drugi początek nie 
był lekki, ale jakoś się udało, bo w sumie 
był podobną jazdą jak w Gorzowie, 
tyle że z inną drużyną i dla większego 

rynku odbiorców. To był fantastycz-
ny czas, a wszystko pod wspólnym 
mianownikiem poranka w Esce Śląsk 
pt. „Jajecznica a'la Jankowski”. Ala była 
moim antenowym partnerem. Żegnając 
się ze słuchaczami na Śląsku beczałem 
do mikrofonu uroczyście. Na otarcie łez 
dostałem wieczorny program ogólno-
polski, tj. „ImprESKĘ” w Esce z centrum 
nadawania w Warszawie. To przejście 
z wieloletnich poranków na tę porę dnia 
było dla mnie ekstremalnie ciężkie. 
Głowa nie chciała nadawać po mojemu, 
czyli na pełnych obrotach, po dobra-
nocce. Nawet był pomysł, bym zmienił 
miejsce zamieszkania na inne radio 
z porannym programem, w którym 
czułbym się idealnie. Nie stało się tak 
i dobrze mi z tym. Po dwóch miesiącach 
organizm przestawił się na wieczorne 
fajerwerki i tak mi zostało na jakieś pięć 
lat. Teraz od prawie dwóch lat ponownie 
jestem rannym ptakiem w radiu Eska.

TERAZ O KTÓREJ MUSISZ IŚĆ SPAĆ?
Jak najwcześniej (śmiech), ale się nie 
udaje. Zaczynam chrapać około półno-
cy. Takie spanie po 5 godzin dziennie 
w moim wieku, czyli 38% zniżki, to nie-
wiele. Po trzech dniach z małą garścią 

snu, styki w głowie działają w spowol-
nionym tempie, dlatego gdzie tylko 
popadnie bawię się w drzemkę.  
20 minut i mogę zasuwać dalej.

ZBLIŻASZ SIĘ DO CZTERDZIESTKI. NIE MASZ 
POCZUCIA, ŻE CZAS WYHAMOWAĆ? PROWA-
DZISZ SZYBKI TRYB ŻYCIA.
Staram się szybko myśleć, szybko 
gadam... Jakoś tak mam. O czterdziestce 
nie myślę. Czuję się na 27 lat i tutaj mój 
biologiczny zegar się zatrzymał – przy-
najmniej tak sobie wmawiam. Mam  
27 lat i koniec. Jak umrę w wieku lat 70 to 
na nagrobku będę miał „Jankes, żył lat 
27”. Nie czuję w ogóle, że nadchodzi czas 
inżyniera Karwowskiego, ale jak o tym 
pomyślę to pojawia mi się takie „ups”. 
Trochę się już przeżyło. Teraz już z górki, 
ale nie zastanawiam się nad tym w ogó-
le. Nie zamierzam być stary i w jakimś 
stopniu chory albo nieczynny. Wczoraj 
rozmawiałem ze znajomymi o tym, że 
prawdopodobnie umrę gdzieś w biegu: 
biegnę, pyk, umieram, do widzenia.

PROWADZISZ W ESCE PORANNY PROGRAM 
„RANNE PTAKI”. SPORO WASZYCH SŁUCHA-
CZY TO LUDZIE MŁODZI, CZASEM DWA ALBO 
WIĘCEJ RAZY MŁODSI OD CIEBIE. ONI SŁYSZĄ 

KIEDY ZACZYNAŁ PRACĘ W RADIU SZEDŁ DO STUDIA NA NOCKĘ, PROSTO 
STAMTĄD JECHAŁ DO PRACY JAKO AUTOMATYK, STAMTĄD DO SZKOŁY, PÓŹNIEJ 

DO DZIEWCZYNY I KOŁO SIĘ ZAMYKAŁO. TAK ZAWARŁ PAKT Z MIKROFONEM, 
KTÓRY TRWA DO DZIŚ. KRZYSZTOF JANKOWSKI, CZYLI JANKES Z RADIA ESKA. 

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK

  MAKE-UP: ANNA STELMASZCZYK CHOPARD’D

Pakt
BOHATER    HERO
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BOHATER    HERO

JAK SIĘ DOBRZE BAWICIE W STUDIO I MAJĄ 
WRAŻENIE, ŻE JESTEŚ ICH RÓWIEŚNIKIEM. 
POTEM SPRAWDZAJĄ W GOOGLE I OKAZUJE 
SIĘ, ŻE SIĘ MOCNO PRZELICZYLI.
Oj tam, o jtam. Zaraz tam mocno przeli-
czyli (śmiech). W sumie to dla każdego 
słuchacza jestem rówieśnikiem, bo 
okazuje się, że po drugiej stronie radia są 
dzieciaki, te duże i te malutkie. Przekrój 
wiekowy to jakieś 7-77 lat. Pamiętam, że 
jak zaczynałem swoją przygodę z radiem, 
to byłem przed osiemnastką. Wtedy sły-
sząc o radiowcach z czterema dychami 
na karku kwitowałem – „stare dziady” 
Teraz trochę się pozmieniało. Jeśli cho-
dzi o słuchaczy to nigdy nie wyznaczam 
żadnych granic. Okazuje się, że część 
z nich razem ze mną dorasta, idzie ze 
mną od wielu lat. Potem słuchają mnie 
ich pięćsetki plus. W końcu przycho-
dzą poznać Jankesa, dziecko przybija 
mi piątkę, zaczynamy się lubić. Póki co 
nie spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś 
powiedział mi: „ale jesteś stary”. No, może 
raz (śmiech). Dzieciaki, które mają nawet 
po 8 czy 7 lat, podchodzą do mnie, robią 
selfie, mówią: „tato, to jest ten Jankes z ra-
dia”, a ojciec mówi: „wiem, znam”.

WRÓĆMY NA CHWILĘ DO TWOICH POCZĄT-
KÓW RADIOWYCH W GORZOWIE. JAK TO SIĘ 
STAŁO, ŻE WYLĄDOWAŁEŚ TAM W RADIU?
To były stare dobre czasy. Razem z kum-
plami słuchaliśmy radia, bo była to jedna 
z niewielu rozrywek poza zabawą na 
podwórku w żużel – jeździliśmy w kół-
ko w parku – podchodami, skakaniem 
w gumę i grą w piłę. Słuchaliśmy audycji 
przede wszystkim wieczorami. Każdy 
w swoim mieszkaniu. Uwielbialiśmy 
słyszeć się w głośniku i wygrywać nagro-
dy. Najczęściej były to upragnione płyty, 
na które nie było nas stać. W weekendy 
odpalałem listę przebojów, w której wylą-
dowałem po wielokrotnym udzielaniu się 
w telefonicznych konkursach. Dziewczy-
na, która była tzw. telefonistką, bardzo 
mnie polubiła, może nawet podkochiwała 
się, więc zaprosiła mnie, bym robił to 
z nią. I tak się stało. Robiliśmy to razem, 
tzn. odbieraliśmy telefony od słuchaczy, 
a na koniec listy mieliśmy swoje 5 sekund 
na antenie, gdy informowaliśmy kto wy-
grywał nagrodę. Żałuję, że nie mam tego 
gdzieś na taśmie. To było w Radiu Gorzów. 
Tam wszystko się zaczęło i tam m.in. 
poznałem kolegę, który pociągnął mnie 

dalej, czyli do kolejnej lokalnej rozgłośni. 
Powiedział: „hej, jest taki zajawkowicz, 
Jankes, może byśmy go wzięli do siebie?” 
Ci, którzy mieli największą zajawkę, 
dobrą energię, zostawali. Ci, którzy mieli 
trochę inaczej, wypadali z gry. Nawet 
ten kumpel, który mnie wkręcił, został 
wyautowany. A ja zostałem. Radio stawało 
się moim drugim domem. Odkrywanie 
tego świata sprawiało mi i wciąż sprawia 
mega frajdę. Pamiętam ten czas, gdy 
kazano mi wyemitować blok reklamo-
wy. Nie było to takie proste. Na kartce A4 
miałem wypisane reklamy. Jeśli było 
ich pięć to musiałem wziąć siedem kaset. 
Tak właśnie, kaset magnetofonowych. Na 
każdej taśmie made in Stilon Gorzów była 
jedna reklama plus treść „Reklama” i „Po 
reklamie”. Emisja była z odtwarzacza 
z dwiema kieszeniami. Przekręcało się 
palcem tę rozbiegówkę, czyli puste pole 
na taśmie, wsadzało kasetę, wciskało Play 
i jakoś to leciało. „Reklama”, kolejna taśma 
to 30 sekund spotu, potem wyjmowałeś, 
wsadzałeś następną i tak dalej, na końcu 
kaseta „Po reklamie”. Trochę jak w grze 
zręcznościowej. Aż trudno w to uwierzyć. 
Teraz wszystko masz w komputerze. 
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W weekendy odpalałem listę przebojów, 
w której wylądowałem po wielokrotnym 

udzielaniu się w telefonicznych konkursach. 
Dziewczyna, która była tzw. telefonistką, 

bardzo mnie polubiła, może nawet 
podkochiwała się, więc zaprosiła mnie,  

bym robił to z nią. I tak się stało.

Wciskasz spację i jedzie. A mam jeszcze 
historię z telefonami. Nie było wtedy 
komórek. To znaczy były, ale tylko dla 
krezusów, więc ludzie dzwonili do radia 
z budek telefonicznych. Czy noc, czy mróz, 
zawsze byli na posterunku i meldowali 
się uroczyście. Najwytrwalsi nie odpusz-
czali nawet przy mrozie -20 C. W budkach 
siedzieli z termosami, kocami, śpiworami 
i innymi grzańcami. Ech, jak sobie pomy-
ślę, to aż robi się gorąco. 

W PEWNYM MOMENCIE MIAŁEŚ TAM STATUS 
GOŚCIA, KTÓREGO WSZYSCY ZNAJĄ. WSZYSCY 
KOJARZYLI TWÓJ GŁOS, WIEDZIELI, ŻE TY TO 
TY. NIE ŻAL CI BYŁO ZOSTAWIAĆ TEJ ROZPO-
ZNAWALNOŚCI?
Przede wszystkim żal było zostawiać mój 
Gorzów Wielkopolski, a rozpoznawalność 
w czasach gdy internet dopiero zaczynał 
w Polsce hulać nie była sprawą oczywistą. 
Trzeba było wsłuchać się w głos podczas 
rozmowy. Dopiero wtedy człowiek z radia 
stawał się rozpoznawalny, ale to mało 
ważne i tylko czasem fajne. Jak wspo-
mniałem, żal było wyjeżdżać i bałem 
się opuszczać miejsce, gdzie wszystko 
było poukładane. Rodzina, radio, szkoła, 
dziewczyna, przyjaciele, aż przyszedł taki 
moment gdy dostałem telefon z centrali. 

„Halo, zapraszamy Jankesa do oddziału 
Eski na Śląsku”. Sprawdziłem gdzie to 
jest, przestraszyłem się i pomyślałem: 
teraz albo nigdy. Pojechałem do Poznania 
podpisać umowę, ale tak kochałem to, co 
robiłem w Gorzowie, że się wygłupiłem. 
Poszedłem do prezesa Leszka Kozioła 
i zakomunikowałem: „panie prezesie, 
poproszę o takie pismo, że jak mi się nie 
spodoba tam to po trzech miesiącach 
będę mógł wrócić tutaj”. Hit sezonu. 
Prezes – do dziś znamy się i szanuje-
my – spojrzał na mnie jak na jakiegoś 
dziwoląga i powiedział „no dobrze, jeśli 
potrzebujesz takie pismo to mogę ci coś 
takiego podpisać”. Dumny wyszedłem 
i spakowałem się na tę wycieczkę. Z turbo 
pisma nie skorzystałem, bo odnalazłem 
się na Śląsku i nawet zakochałem. Na 
dzień dobry aglomeracja śląska była dla 
mnie jakimś nieodkrytym kosmosem 
z milionami ludzi. Co chwilę gubiłem 
się na ulicach i między miastami. Teraz 
mógłbym być przewodnikiem po Śląsku 
bo spędziłem tam około 6 lat życia. Jakoś 
tak jest, że lubię się z ludźmi z południa 
kraju. Teraz jak tam wpadam co chwilę 
przybijam pionę na ulicy i robię selfie. 
Serwowanie drugiej osobie sympatii każ-
demu z nas sprawia uśmiech na twarzy. 
Tego akurat każdemu życzę. Może nie 
rozpoznawalności, ale uśmiechu. 
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ZASTANAWIAŁEM SIĘ JAK LUDZIE, KTÓRZY 
SŁYSZĄ CIEBIE RANO W DRODZE DO PRACY, 
WYOBRAŻAJĄ SOBIE WASZĄ PRACĘ. WYDAJE 
MI SIĘ, ŻE MOGĄ MYŚLEĆ, ŻE MACIE SUPER, 
BO OD RANA CAŁY CZAS JEST IMPREZA. 
ALE PRZECIEŻ NIE JEST TAK.
I coś w tym jest. W radiu się nie pracuje. 
W radiu się jest. Tej profesji nie można 
zakwalifikować do normalnej pracy. To 
tak, jakbyś codziennie przychodził do 
przyjaciół na kawę, pogadać i posłu-
chać muzyki. Oczywiście wkłada-
my w to również mnóstwo wysiłku 
w zależności co się dzieje i co trzeba 
zrobić. Zdarzają się nerwy i zgrzyty 
z fajerwerkami, ale to normalne bo tam 
gdzie człowiek, tam i cyrk. To zwykłe 
elementy życia. 

PEWNIE ZDARZAJĄ SIĘ TAKIE SYTUACJE, 
ŻE RZUCIŁA CIĘ DZIEWCZYNA, ZDECHŁ CI 
CHOMIK, COŚ NIE GRA W ŻYCIU I MASZ PO 
PROSTU FATALNY HUMOR, A MUSISZ IŚĆ DO 
PRACY I BYĆ WESOŁYM PRZY MIKROFONIE?
Pomagają lata doświadczeń. Jeśli fak-
tycznie masz jakiś pogrzeb to najczę-
ściej wychodzisz z radia, nie ma cię 
jakieś dwa, trzy dni. Na początku, kiedy 
nie miałem takiego paktu z mikrofo-
nem, to trudno mi było te gorsze chwile 
ukryć. Ktoś dzwonił i pytał: „stary, co 
się stało, słychać, że jesteś jakiś smutny 
i skrzywiony”. Teraz nauczyłem się to 
w jakimś sensie ukrywać. Po prostu 
kiedy wchodzę do studia to włącza mi 
się uśmiech i to gorsze zostawiam gdzieś 
na korytarzu. 

PRÓBUJĘ SOBIE WYOBRAZIĆ JAKI JESTEŚ, 
KIEDY WRACASZ PO PRACY DO DOMU. ZA-
KŁADASZ KAPCIE, SIADASZ PRZED TELEWI-
ZOREM I WŁĄCZASZ MECZ. JESTEŚ TAKIM 
SAMYM JANKESEM JAK W STUDIO?
Różnie to bywa, zależy co się dzieje 
i jak się czuję. Ludzie, którzy mnie nie 
znają, widząc spokojną wersję Jan-
kesa, zastanawiają się i często pytają: 

„dlaczego taki spokojny jesteś, dlaczego 
nie podskakujesz, gdzie twoja sprężyna 
w tyłku? Wszystko ok?” „Pewnie, że 
ok” – odpowiadam. Jest kilka janke-
sowych wersji. Dwie przodują. Jest ten 
radiowo-telewizyjny, wykręcony, drugi 
udomowiony, spokojny, wyczilowany, 
który słucha muzyki poważnej.

ZAŁÓŻMY, ŻE MIJA KOLEJNE KILKADZIESIĄT 
LAT. MASZ 70-TKĘ, JESTEŚ SPEŁNIONY, SPŁA-
CIŁEŚ KREDYT NA MIESZKANIE, SKOŃCZYŁEŚ 
PRACOWAĆ, CHCESZ ODPOCZĄĆ, SIEDZIEĆ 
W DOMU I CZYTAĆ KSIĄŻKI. WYOBRAŻASZ 
SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ ZOSTAWIĆ SWOJE 
WARSZAWSKIE MIESZKANIE DZIECIOM, KTÓRE 
BĘDĄ SZŁY NA STUDIA, I WRÓCIĆ NA STARE 
LATA DO GORZOWA?
Pewnie tak. Gorzów jest fajny – to pięk-
ne miejsce, wokół pełno jezior, cudowne 
lasy i ulubiony klub żużlowy Stal Go-
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Ludzie, którzy mnie nie znają, widząc 
spokojną wersję Jankesa, zastanawiają się 

i często pytają: „dlaczego taki spokojny jesteś, 
dlaczego nie podskakujesz, gdzie twoja 

sprężyna w tyłku? Wszystko ok?” 
„Pewnie, że ok” – odpowiadam.



rzów. Wychowałem się tam i sporo na-
uczyłem. Może faktycznie za jakiś czas 
historia zatoczy koło. Jest to jakaś opcja. 
A może jakaś inna lokacja? Zakochałem 
się w Toskanii, we włoskich klimatach, 
ale raczej źle bym się czuł wyjeżdżając 
z Polski. Kocham nasz kraj, tu jest moje 
miejsce, tu jest mój dom. Gorzów jest za-
tem jedną z opcji. Hmm. Może byłaby to 
ładna puenta na starość, ale o tym póki 
co cicho sza. Teraz numerem jeden jest 
radio, trochę telewizji i jeszcze raz radio, 
Radio Eska. Do usłyszenia i zobaczenia. 
Niech moc będzie z nami.  

 IN ENGLISH

Treaty with  
the microphone
At the beginning of his work for radio,  
he used to go for the night shift, from 
there he went to his work as an automation 
specialist, from there he went to school, 
from there he went to his girlfriend, and 
then the cycle started all over again. This is 
how he made a treaty with the microphone, 
which has not yet expired. Krzysztof 
Jankowski, or Jankes from Radio Eska.

WHAT HOUR DID YOU GET UP TODAY?
And what day do we have today? 
Wednesday, isn’t it? Then my first 
alarm clock went off at 5.30 am.

AND HOW MANY OF THEM DO YOU SET?
Four. 5.30, 5.40, 5.45 and 5.50.

DON’T YOU GET TIRED OF GETTING UP 
EARLY IN THE MORNING AND HAVING 
YOUR EVENINGS “STOLEN” FROM YOU?
Organism gets used to functioning in high 
gear at a specific time of a day. Then it 
knows when it has to fire the cracker dur-
ing the day. When I stared to fool around 
in radio – and it was like a hundred years 
ago – I was at the helm of the radio ship 
only when almost nobody listened to it, 
in other words, at night. I experimented 
on a living organism. Occasionally, the 

“patient” dropped dead, but, as I men-
tioned, hardly anyone knew about it. Later, 
there was the evening program, then 
the afternoon one, and then, at last, the 
morning one, in other words – the most 
important airtime in radio. After several 
years of speaking to the microphone in 
Gorzów, I changed it to a Silesian one. The 
second beginning wasn’t exactly easy, but 
somehow it worked out, because it was 
essentially the same roller-coaster ride as 

the one in Gorzów, only with another team 
and for a larger audience. It was fantastic 
time, and all under a common denomi-
nator of a morning program in Eska Śląsk 
entitled Jajecznica a’la Jankowski (Eng.: 
Scrambled eggs a’la Jankowski). Ala was 
my on-air partner. When I was bidding 
farewel to my audience in Silesia, I whim-
pered to the microphone in a very solemn 
way indeed. As a sweetener, I got the 
national evening program, that is “ImprE-
SKA” in Eska broadcast from the centre in 
Warsaw. This transition from many years 
of working in the mornings to working in 
the evenings was extremely hard for me. 
My head refused to do it my way – I mean, 
to fire on all cylinders – after evening 
bedtime cartoon. Someone even came 
up with the idea that I should move to 
another place and get a morning program 
in some other radio station that would 
suit my tastes. It never happened and I’m 
really glad about it. After two months, my 
organism adjusted to evening fireworks 
and that’s how it functioned for the next 
five years. Now, for almost two years, I’ve 
been an early bird in radio Eska again.

WHAT HOUR DO YOU NEED TO GO TO 
SLEEP NOW?
As early as possible (laughs), but 
I doesn’t work out very well. I start 
snoring around midnight. Sleeping five 
hours a day at my age – that is, two 
years short of forty – is hardly enough. 
After three sleep-deprived days, my 
synapses work in slow motion, so I take 
a nap whenever possible. Twenty min-
utes and I’m ready to go.

YOU’RE NEARLY FORTY. DON’T YOU HAVE 
A FEELING THAT IT’S A HIGH TIME FOR 
YOU TO SLOW DOWN? YOU’RE LIVING 
INTENSIVELY.
I try to think fast, I speak fast… That’s how 
I am. I don’t think about my age. I feel as if 
I was 27 and my biological clock stopped 

– at least that’s what I’m telling myself. I’m 
27, period, end of story. If I die at the age 
of 70, my gravestone will read “Jankes, 
27”. I don’t feel any looming middle-age 
crisis, but when I actually think about it, 
it’s like “ooops.” I have experienced quite 
a lot of things after all. Now it’s all down-
hill, but I don’t give it any thought, really. 
I don’t intend to be old or in any way ill or 
disabled. Yesterday, I talked with some 
friends of mine and came to a conclusion 
that probably I’ll day with my boots on, 
something like this scenario: I’m running 
somewhere, suddenly pop!, I die, and 
that’s it, arrivederci.
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YOU’RE A PRESENTER IN THE MORNING 
PROGRAM IN RADIO ESKA, ENTITLED RANNE 
PTAKI (ENG.: EARLY BIRDS). MANY OF YOUR 
LISTENERS ARE YOUNG PEOPLE, SOMETIMES 
TWO OR EVEN MORE TIMES YOUNGER THAN 
YOU. THEY LISTEN TO YOU HAVING FUN 
IN THE STUDIO AND GET THE IMPRESSION 
THAT YOU’RE THEIR PEER. THEN THEY LOOK 
IT UP IN GOOGLE AND IT TURNS OUT THAT 
THEY SEVERELY MISCALCULATED. 
Oh, come on. A stab to my heart (laughs). 
Well, all in all, I’m the same age as every 
single listener, as it turns out that on 
the other side of the radio there are kids, 
those big and those small. The age ranges 
between 7 and 77. I remember that when 
I started my adventure with radio, I wasn’t 
even 18. Back then, when I heard about 
40-year-old radio people, I used to de-
scribe them politely as “old geezers”. Now 
my perspective changed. When it comes to 
the listeners, I never set any limits. It turns 
out that part of them grows up with me, 
and has kept me company for many years. 
And then their kids listen to me. In the end, 
they come to meet Jankes, children give 
me high fives and we start to like each 
other. So far, I haven’t been told “jeez, just 
how old can you get!?” Well, maybe once 
(laughs). Kids at the age of eight or seven 
approach me, take selfies and say to their 
fathers, “Dad, this is Jankes from the radio,” 
and the dad says, “Yeah, I know him.”

LET’S GET BACK TO YOUR BEGINNINGS IN 
GORZÓW. HOW DID IT HAPPEN THAT YOU 
ENDED UP IN THIS PARTICULAR RADIO?
These were good old times. Together 
with my friends, we listened to the radio, 
because it was one of the few fun things 
aside from cinder-track racing (we drove 
in circles on the playground), playing hare 
and hounds, skipping rope and playing 
football. We listened to auditions chiefly 
in the evenings. Everyone in their own flat. 
We simply loved to hear ourselves in radio 
and win prizes. Most often, the prizes were 
the much coveted CD albums, which we 
couldn’t afford on our own. At weekends, 
I listened to a hit list, in which I ended up 
after frequent participation in phone com-
petitions. The girl, who was the so-called 
telephone operator, came to like me a lot, 
maybe even had a crush on me, so she 
invited me to do it with her. And it worked 
out. We did the job together, I mean, we 
picked up telephones from listeners, and 
when the hit list was about to end, we had 
our 5 seconds of air time, during which we 
announced who won the prize. I regret that 
I don’t have any of it on a tape somewhere. 
It was in Radio Gorzów. It was there that 
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everything started and it was there that 
I met a friend who get me one step further, 
to another local radio station. He said, “Hey, 
there’s this crazy guy, Jankes, how about 
taking him to us?” Those who were the 

“craziest” and had the most positive energy, 
stayed. Those, who were slightly different, 
get out of the picture. Even the guy who 
got me in was ousted. And I stayed. Radio 
gradually became my second home. Dis-
covering this world gave me a great bang, it 
still does. I remember when they told me 
to broadcast a commercial block. It wasn’t 
so easy. I had commercials enlisted on an 
A4 page. If there were five of them, I had 
to take seven audiocassettes. That’s right, 
audiocassettes. On each of them – and all 
made in Stilon Gorzów – there was one 
commercial, plus the announcements 

“Commercials” and “After commercials.” It 
was broadcast from the dual cassette play-
er. You turned this tape leader with your 
finger, pushed the cassette inside, pressed 
play and that’s how it was. “Commercials”, 
another tape with a thirty-second spot, 
then you took it out, put the next one in, and 
then repeat, and at the end, you played the 
cassette with “After commercials.” Like an 
arcade game. It’s almost hard to believe. 
Now you’ve got everything on a computer 
hard drive. You press the space key and 
voilà. Oh, and I’ve got a story about phones. 
There were no mobile phones then. I mean, 
technically they were, but only for the 
richest, so people called the radio from 
phone boxes. Be it night or frost, they would 
always stand guard and report themselves 
solemnly. The most persistent refused to be 
discouraged even when it was -20 Celsius 
degree. They sat in the phone boxes with 
thermos flasks, blankets, sleeping bags and 
other warm-ups. Eh, it makes me hot, just 
thinking about it.

AT SOME POINT YOU HAD STATUS OF A GUY 
THAT EVERYBODY KNOWS. EVERYONE REC-
OGNIZED YOUR VOICE, KNEW THAT THIS WAS 
YOU. DIDN’T YOU FEEL SORRY THAT YOU 
HAD TO LET GO OF THIS RECOGNIZABILITY?
First of all, I felt sorry that I needed to 
leave my Gorzów Wielkopolski, and 
recognizability – at least when the 
internet in Poland was still in its infancy – 
wasn’t anything obvious. You had to listen 
intently to the voice during an interview. 
Only then a radio broadcaster became 
recognizable, but it was rather inconse-
quential and only occasionally cool. As 
I mentioned earlier, I felt sorry that I had 
to go and I was afraid of leaving the place 
where I had everything organized. Family, 
radio, school, girlfriend, friends, all nice 

and cozy – until a phone call from the 
headquarters. “Hello, we’d like to invite 
Jankes to the branch of Eska in Silesia.” 
I looked up the place, got cold feet and 
thought “now or never.” I went to Poznań 
to sign a contract, but I loved my work in 
Gorzów so much that I made a fool out 
of myself. I went to the president Leszek 
Kozioł and announced, „Sir, I’d like to ask 
you for a document stating that if I don’t 
like it there, after three months I’ll be al-
lowed to come back.” Hit of the season. The 
president – we’ve known and respected 
each other ever since – looked at me as 
if I was a weirdo and said, “Well, okay, if 
you need such a document, I can sign it for 
you.” Proud, I marched out and packed for 
the trip. Eventually, I didn’t have to resort 
to the turbo document, because I found 
Silesia very agreeable, I even fell in love. At 
the beginning, I perceived the Silesian ag-
glomeration as an undiscovered universe 
with millions of people. I got lost at each 
step in the maze of streets and between 
cities. Now I could be a guide, because 
I spent 6 years of my life there. Somehow, 
I get on very well with people from the 
south. Now, when I visit this place, every 
now and then I exchange high-fives with 
people in the street and take selfies. Show-
ing friendliness to other people brings 
smile to our faces. This is what I wish for 
everyone. Not recognizability, but smile.

I WAS WONDERING HOW PEOPLE WHO 
LISTEN TO YOU ON THEIR WAY TO WORK 
IMAGINE YOUR WORK. I GUESS THEY MAY 
THINK THAT YOU ARE LUCKY, BECAUSE 
YOU HAVE FUN ALL DAY LONG. BUT IT’S 
NOT LIKE THIS.
Well, There’s a grain of truth in it. You 
don’t work in the radio. You are in 
the radio. This profession can hard-
ly be classified as a normal job. It’s 
something like visiting your friends 
every day to have a cup of coffee, talk 
and listen to music. Of course, we put 
a lot effort into it, depending on what 
is happening and what needs to be 
done. Sometimes there are nerves and 
unsuccessful attempts at the fireworks, 
but it’s only normal, since where there 
are people, there is a circus. These are 
normal elements of life.

I SUPPOSE YOU SOMETIMES HAVE TO 
DEAL WITH SITUATIONS THAT, SAY, YOUR 
GIRLFRIEND DUMPED YOU, YOUR HAM-
STER DIED, SOMETHING WENT OFF IN 
YOUR LIFE AND YOU’RE IN LOW SPIRITS, 
BUT YOU HAVE TO GO TO WORK AND 
FOOL AROUND BY THE MICROPHONE?

When it comes to such situations, years 
of experience help a lot. If you really 
have a funeral to attend, you just leave 
the radio and are absent for two or 
three days. At the beginning, when 
I had yet to make a treaty with the 
microphone, it was hard for me to hide 
my emotions. People called and asked, 

“Dude, what happened, you sound so 
sad and gloomy.” Now I’ve learned to 
conceal it somehow. When I walk into 
the studio, a smile springs to my lips 
automatically, and I leave all the less 
pleasant things in the corridor.

I TRY TO IMAGINE WHAT YOU ARE LIKE 
WHEN YOU COME BACK HOME AFTER 
WORK. YOU PUT ON YOUR SLIPPERS, 
SIT IN FRONT OF THE TELEVISION AND 
WATCH A MATCH. ARE YOU THE SAME 
JANKES YOU ARE IN THE STUDIO?
Well, it depends what’s happening 
and how I feel. People who don’t know 
me, seeing the calm version of Jankes, 
are taken aback and often ask, “Why 
are you so calm, why don’t you jump, 
where’s the spring in your butt gone? 
Are you okay?” “Sure,” I answer. There 
are several versions of Jankes. Two of 
them are in the foreground. So, there is 
the one from the radio and TV, to-
tally crazy, and there’s the other one, 
domestic, calm, chilled, who listens to 
classical music.

LET’S IMAGINE THAT ANOTHER SEVERAL 
DECADES HAVE PASSED. YOU’RE SEVENTY 
AND FULFILLED, YOU’VE PAID OFF YOUR 
CREDITS, YOU’VE RETIRED, YOU WANT TO 
HAVE SOME REST, TO SIT AT HOME AND 
READ BOOKS. CAN YOU IMAGINE GIVING 
YOUR FLAT IN WARSAW TO YOUR CHILDREN, 
WHO AT THIS TIME WILL BE GOING TO 
A UNIVERSITY, AND GO BACK TO SPEND 
THE WINTER OF YOUR LIFE IN GORZÓW?
I guess so. Gorzów is cool – it’s a beau-
tiful place, there is a lot of lakes nearby, 
wonderful forests and my favourite 
speedway club. I grew up there and 
learnt a lot. Maybe after some time the 
history will make a circle. It’s definitely 
an option. But maybe some other loca-
tion? I’ve fallen in love with Tuscany, in 
Italian stuff, but I don’t think I would feel 
okay leaving Poland. I love Poland, here 
is my place, here is my home. Gorzów is 
one of the options then. Hm. Maybe it’ll 
be a pretty summary of my life, but for 
now – shush. Now, my priority is radio, 
a little bit of television and radio once 
again, Radio Eska. Hear you and see you. 
May the force be with you.  
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SIEĆ AŻ ROI SIĘ OD SZEPTÓW, POLECEŃ, RECENZJI. RODACY PRZEKAZUJĄ SOBIE WIEŚCI, ŻE POLSKA, 
NASZA RODZIMA ZIEMIA, DOŚWIADCZONA PRZEZ HISTORIĘ I LEDWO CO WYZWOLONA, JEST KRAJEM 
TURYSTYCZNYM. BEZ DWÓCH ZDAŃ. ZWIEDZANIE OJCZYZNY NIE JEST W MODZIE, WAKACJE W KRAJU 

TO NUDA ALBO KONIECZNOŚĆ. NIC BARDZIEJ MYLNEGO. ODCZARUJMY POLSKĘ.

  TEKST: DANUTA AWOLUSI    ZDJĘCIA: FOTOLIA .COM, PIXABAY.COM
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czyli swoje  
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i chwalimy…
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ścinie mieszkaniec Poplar Bluff w stanie 
Missouri? Pewnie nie, a ja zobaczyłabym 
miasteczko z przyjemnością. Tym samym 
ranking ciekawych miejsc warto przejrzeć 
na przykład z perspektywy portalu „Lonely 
Planet”, powstałego poza wpływem polskich 
internautów i turystów.

Tam na pierwszym miejscu plasuje się 
nasz rodzimy Gdańsk. Wiadomo: morze, 
plaża, zabytki, czyli idealna kompilacja 
wypoczynku i aktywności. Jednak nie o tym 
miało być. Dla mnie, jako Polki, Gdańsk nie 
wydaje się czymś wyjątkowym. Kiedy jednak 
czytam, że „Gdańsk ma niepowtarzalny 
charakter. Ulice nie przypominają typowej 
polskiej architektury, to raczej wąskie, bruko-
wane uliczki, króluje niesamowita atmosfera 
portowego miasta” to aż chce mi się zobaczyć 
nadmorską miejscowość z klimatem! Przy 
przeglądaniu zagranicznej strony w oczy 
rzucają się inne polskie perły, które polecane 
są podróżnikom. Wszystko znane, wszyst-
ko „gdzieś się obiło o uszy”: Malbork i jego 
zamek, Wieliczka i kopalnia soli, Wrocław 
i jego panorama, Kraków ze swoim rynkiem, 
Karkonosze i piękny park… Robi wrażenie, 
a przecież to wszystko jest nasze!

POLSKA: COŚ OCZYWISTEGO
Być może my sami nie jesteśmy w stanie 
ocenić kraju. Czy Nowojorczyk uzna, że 
jego miasto jest warte zwiedzania? Być 
może, o Warszawie powiedziałabym tak 
samo. Czy tak samo pomyśli o swojej mie-

Czy Nowojorczyk uzna, że jego miasto jest 
warte zwiedzania? Być może, o Warszawie 

powiedziałabym tak samo. Czy tak samo pomyśli 
o swojej mieścinie mieszkaniec Poplar Bluff 

w stanie Missouri? Pewnie nie, a ja zobaczyłabym 
miasteczko z przyjemnością. 
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Karkonoskie Pielgrzymy także robią wra-
żenie. Skały śmiało mogą konkurować z nie-
jednym zakątkiem świata, który zadziwia 
swoją naturalną architekturą. Niezmiennie 
przyciągają, są magnetyczne, podobnie jak 
chociażby Stonehenge w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli ktoś miłuje dziewiczą przyrodę, powi-
nien się zapuścić na teren Kolorowych Jeziorek. 
Nazwa całkiem romantyczna, zaś widok za-
skakujący. Cztery stawy, które różnią się od sie-
bie odcieniami – takie cuda oferuje Rudawski 
Park Krajobrazowy. Przyroda bawi się kolorem, 
a podróżnik może mieć wrażenie, że znajduje 
się na planie filmowym. Nic dziwnego, że park 
stał się już plenerem m.in. dla teledysku.

Co jeszcze warto zobaczyć? Wielką, fascy-
nującą w Warszawę? Urokliwe, żywe Trój-
miasto? Tradycyjne, turystyczne Zakopane? 
Wieś czy miasto? Góry czy morze? Słynne 
na całą Europę Mazury? Ciekawe, jak się to 
wszystko miewa z perspektywy cudzoziemca.

POLSKA – ZWYCZAJNA, NIEZWYCZAJNA
Polska, a raczej jej fragmenty, zwiedzone 
w tydzień Dwa dni w Krakowie, trzy dni we 
Wrocławiu. Tyle naszemu krajowi poświęcił 
Mateo Cabeza. To dużo, bo wyszło z tego 50 
000 zdjęć i fantastyczne, świeże spojrzenie 
na dwa piękne miasta – zarówno w ich 
pełnej krasie, jak i zwykłej, szarej rzeczy-
wistości. Patrząc na to ma się wrażenie, że 
to wcale nie Polska. To po prostu… Europa. 
Nowoczesna, codzienna, piękna i znajoma. 
Sympatyczna. Czasami zmęczona, ale bar-
dzo atrakcyjna. Warto na chwilę zatrzymać 
się i zerknąć przez ramię.

Matty Brown z kolei myśli o Polsce głównie 
przez pryzmat historii. Porusza go zwłaszcza 
wojna, która zmieniła oblicze całej Europy. 
Musiał zobaczyć to wszystko na własne 
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POLSKA: COŚ NIETYPOWEGO
Jeżeli jednak mamy ochotę na cuda lub 
kaprysy natury, o to również nie jest trudno. 
Proszę państwa, słyszał ktoś kiedyś o Krzy-
wym Lesie pod Gryfinem? Jeżeli nie, to 
chyba warto zobaczyć miejsce nadające się 

na ekranizację niejednego z dzieł literatury 
fantasy. Krzywe, dziwaczne sosny zasadzono 
najprawdopodobniej w 1934 roku. Przyrodni-
cy głowią się, czy drzewa zostały specjalnie 
uszkodzone, czy też same rozrosły się w tak 
nienaturalny sposób. Zagadka!
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Dwa dni w Krakowie, trzy dni we Wrocławiu.  
Tyle naszemu krajowi poświęcił Mateo Cabeza.  

To dużo, bo wyszło z tego 50 000 zdjęć 
i fantastyczne, świeże spojrzenie na dwa piękne 

miasta – zarówno w ich pełnej krasie, jak i zwykłej, 
szarej rzeczywistości. Patrząc na to ma się 

wrażenie, że to wcale nie Polska.  
To po prostu… Europa.



oczy. O naszym kraju pisze w sieci: „Polska 
jest krajem o bardzo brutalnej przeszłości. 
Holokaust to coś, o czym myślałem często 
zwłaszcza jako dziecko. Zdecydowałem się 
nie tylko zobaczyć dzisiejszy Auschwitz, ale 
także dzisiejszą Polskę.”

Tak właśnie powstał dokument „Bipoland”, 
który odsłania przed nami zarówno obraz 
Holokaustu, jak i współczesnej Polski, tak 
dobrze znanej. A jednak – patrząc na nią oraz 
na historię oczyma obcokrajowca, wszystko 
nabiera zupełnie innego znaczenia. Obraz, 
który możemy zobaczyć w sieci, jest zdu-
miewający i refleksyjny. Przecież patrzymy 
na naszą historię – zupełnie bolesną i coraz 
odleglejszą – oczyma kogoś z zewnątrz. Pa-
trzymy także na zwyczajną Polskę – i co? Jest 
kolorowa. Pełna życia. Radosna. A przynaj-
mniej tak widzi ją Matty, oddając przy okazji 
hołd historii. 

MATERIAŁ ZOSTAŁ ZREALIZOWANY  
PRZY WSPÓŁPRACY Z GOFORWORLD.COM

 IN ENGLISH

Poland – the grass is 
green on our side too  
The Internet is teeming with whispers, 
recommendations and reviews. Fellow 
countrymen exchange information that Poland, 
our native land, experienced by history and 
only just liberated, is a tourist country. No 
doubt about it. So is sightseeing in our own 
homeland passé, and spending holiday there 
just a tedium or necessity? There’s nothing 
more misleading. Let’s unjinx Poland. 

POLAND: SOMETHING TAKEN FOR GRANTED
Perhaps we can’t judge our country ourselves. 
Will a New Yorker consider his city worth 
seeing? Could be, I would say the same about 
Warsaw. Will a resident of Poplar Bluff, Mis-
souri think the same about his town? Perhaps 
not, but I would gladly see it. Thus, it might 
be best to see a ranking of interesting places 
from the perspective of the portal “Lonely 
Planet”, which was created beyond the influ-
ence of Polish internet users and tourists.

There, on top of the list is our good old 
Gdansk. It figures: the sea, the beach, historic 
monuments – in other words the perfect com-
pilation of rest and activity. But let’s cut to the 
chase. For me, as a Pole, Gdansk doesn’t seem 
to be anything out of ordinary. But when 
I read that “Gdansk has a unique character. 
The streets don’t resemble typical Polish ar-
chitecture, they’re more like narrow, cobbled 
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lanes; there reigns an unwonted atmosphere 
of a port city”, I can’t help but to yearn to see 
this climatic seaside city! As I browse through 
a foreign website, what catches my eye are 
other Polish gems recommended to travellers. 
Everything looks familiar, everything rings 
a bell: Malbork and its castle, Wieliczka 
and its salt mine, Wroclaw and its panora-
ma, Cracow and its market square, Giant 
Mountains and the beautiful park… It’s really 
impressive, but hey, it’s all ours!

POLAND: SOMETHING UNIQUE
But if we still want miracles or caprices of 
nature, they are not so hard to come by. La-
dies and gentlemen, has anyone heard about 
Crooked Forest near Gryfino? If not, this 
place, which might as well serve as scenery 
for adaptation of many a fantasy book, can be 
worth visiting. Crooked, bizarre pine trees are 



said to have been planted in 1934. Biologists 
rack their brains if the trees were damaged 
purposely or if they grew in such an unnatu-
ral way on their own. A mystery!

The Pilgrims in the Giant Mountains are 
also breathtaking. The boulders could com-
pete with other corners of the world that have 
an awe-inspiring natural architecture. They 
constantly entice, they’re magnetic, just like, 
say, Stonehenge in Great Britain.

If someone adores pristine nature, they 
should venture into the area of Colourful 
Lakelets. The name is quite romantic, and the 
landscape – surprising. Four ponds, each with 
a different tint – such miracles are offered by 

the Rudawski Landscape Park. The nature is 
playing with colour, and the traveller might 
get an impression that he’s found himself in 
a film set. No wonder that the park has already 
become the location for a music video.

What else is worth seeing? Huge, fascinating 
Warsaw? Charming, lively Tricity? Traditional, 
tourist-oriented Zakopane? A village or a city? 
Mountains or the sea? Masuria, known through-
out the entire Europe? It’s interesting how it 
looks like from the perspective of a foreigner.

POLAND: ORDINARY, EXTRAORDINARY
Poland, or rather parts of it, visited in a week. 
Two days in Cracow, three days in Wroclaw. It 

was the time that Mateo Cabeza spent in our 
country. It’s a lot, because it resulted in 50 000 
photographs and a fantastic, fresh look on two 
beautiful cities – not only in all their glory, 
but also in their ordinary, grey reality. As you 
look at it, you can hardly tell it’s Poland. It’s 
just… Europe. Modern, everyday, beautiful, 
familiar. Likable. Sometimes tired, but still 
very attractive. And it is worthwhile to stop 
and look over your shoulder.

Matty Brown, on the other hand, thinks 
about Poland chiefly through the prism of 
history. He’s touched especially by the war 
that changed the face of Europe. He had to see 
it with his own eyes. That’s what he writes 
about our country on the internet: „Poland is 
a country of a very violent past. The Holocaust 
is something I’ve given much thought to, espe-
cially as a child. I decided to see not only the 
today’s Auschwitz, but also the today’s Poland.”

This is how the documentary Bipoland 
was created; documentary that presents both 
the image of the Holocaust and the modern 
Poland just as we know it. And yet – as we look 
at it and its history through a foreigner’s eyes 

– everything gains an entirely new mean-
ing. The picture we can see on the internet 
is astonishing and reflective. After all, we’re 
looking at our history – extremely painful and 
more and more distant – through the eyes of 
an outsider. We’re also looking at the ordinary 
Poland – and? It’s colourful. Lively. Cheerful. 
Or at least that’s how Matty sees it, at the same 
time paying tribute to the history. 
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Uprawianie sportu na profesjo-
nalnym poziomie wiąże się 
często z naprawdę dużymi 
kosztami. Specjalistyczny 

sprzęt i wyjazdy na zawody potrafią 
obciążyć każdy portfel. Niestety, z tego 
powodu wielu młodych sportowych 
adeptów trafia na nieprzekraczalną 

barierę. Pół biedy, jeśli znajdzie się spon-
sor chętny na przygarnięcie młodego 
pasjonata i pokrycie kosztów związa-
nych z uprawianą przez niego dyscypli-
ną. Jednak nie każdy ma takie szczęście 
i wielu musi szukać innych sposobów na 
sfinansowanie swojego rozwoju. Ponow-
nie z pomocą przychodzą zbiórki spo-

MAŁO JEST ZJAWISK, KTÓRE SĄ W STANIE ZJEDNOCZYĆ TAK WIELU LUDZI, JAK DZIEJE SIĘ  
TO W WYPADKU SPORTU. TAKŻE NA PLATFORMIE WSPIERAM.TO WIDAĆ JAKĄ POPULARNOŚCIĄ 

CIESZĄ SIĘ INICJATYWY MAJĄCE NA CELU POMOC MŁODYM SPORTOWCOM.

  TEKST: KAJETAN KUSINA    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Crowdfunding 

łecznościowe. Na Wspieram.to można 
zaobserwować ciągły wzrost zaintereso-
wania pomocą ambitnym sportowcom, 
co tradycyjnie przejawia się w robiących 
wrażenie liczbach. Udane kampanie 
sportowe zgromadziły ponad 293 tysiące 
złotych, z czego sama największa ponad 
137 tysięcy. Była to kampania motocyklo-

na sportowo
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wego mistrza, Adriana Paska, druga po 
absolutnie rekordowej kampanii Wisły 
Kraków (823 129 zł) na partnerskiej plat-
formie dedykowanej projektom klubów 
sportowych. Zbiórki sportowe różnią się 
zasadniczo od większości akcji w innych 
kategoriach, bo w tym wypadku naj-
częściej wspieramy sukces konkretnej 
osoby, bez oczekiwań na własne korzy-
ści. – Nie wspieramy takich projektów 
z chęci posiadania jej produktu final-
nego – płyty, gry czy książki – a z chęci 
zostania swego rodzaju sponsorem 
lubianego sportowca czy drużyny. Na-
grody w tego typu projektach są również 
nieco inne i bardziej możemy liczyć na 
wideo-podziękowania, wspólny trening 
czy zaproszenie na mecz niż gadże-
ty – tłumaczy Dominika Zabrocka ze 
Wspieram.to. – Nie zmniejsza to jednak 
zaangażowania wspierających, przeciw-
nie – obserwujemy naprawdę wspania-
łą aktywność fanów sportu zarówno 
w realizację projektu, jak i udostępnianie 
go w mediach społecznościowych, by 
dotarł do jak największej liczby zaintere-
sowanych – dodaje.

sorów do tego drogiego sportu. Pierwsze 
efekty ich zaangażowania można było 
zauważyć kilka dni temu, kiedy należący 
do drużyny Błażej Ożóg wspiął się na 
pierwsze miejsce w światowym rankin-
gu w kategorii foil racing.

W chwili pisania tego tekstu na 
Wspieram.to aktywnych jest aż pięć akcji 
związanych ze sportem. Wśród nich znaj-
duje się projekt dla miłośników zawodów 
Iron Man i akcja para-jeździecka mająca 
na celu zakup konia dla cierpiącej na 
porażenie mózgowe Magdy Cycak. Domi-
nika Zabrocka relacjonuje, że cały czas 
napływają nowe zgłoszenia związane ze 
sportowymi projektami. – Sportowy cro-
wdfunding przeżywa rozkwit, fani pol-
skich zawodników wzięli sprawy w swoje 
ręce! – komentuje optymistycznie. 

 IN ENGLISH

Crowdfunding  
in a sporty way 
Few phenomena can unify as many  
people as sport does. Also on the 
platform Wspieram.to (Eng.: Isupport.it)  
it can be seen how very popular 
initiatives undertaken to help young 
sportspeople are. 

Doing sport at a professional level is 
often connected to gargantuan costs. 
Specialist gear and trips for games can 
be devastating to many a wallet. Unfortu-
nately, for this reason many young sports 
students reach a dead end. It’s not half 
bad if there’s a sponsor who wants to take 
a young enthusiast under their wing and 
cover all the expenses connected to the 
discipline they chose. But not everyone 
is that lucky and many have to look for 

Sportowcy organizujący zbiórki na 
swoje cele to zazwyczaj osoby, które 
mogą się pochwalić pewnym dorobkiem 
i sukcesami. Najczęściej mają swoje od-
dane grono fanów, co oczywiście bardzo 
pomaga w przeprowadzeniu zbiórki, 
chociażby dzięki możliwości szerszego 
rozgłosu. Przykładem zbiórek, które 
miały największy wpływ na rozwój 
sportowej kariery są dwie kampanie 

„Z szablą” młodej mistrzyni szermierki 
Angeliki Wątor. Dzięki uzbieranej kwocie 
udało się jej wziąć udział w I Igrzyskach 
Europejskich w Baku, gdzie wywalczy-
ła dla Polski złoty medal. Warto chyba 
w tym wypadku wspomnieć, że zbierana 
kwota nie należała do astronomicznych. 
W przypadku drugiej akcji było to bazo-
wo „zaledwie” 3600 zł. Jak widać nawet 
tak niewielkie w założeniu projektu 
mogą przynieść niesamowity sukces. 
Podobny efekt przyniosła zakrojona na 
większą skalę akcja „Polska Kadra Na-
rodowa Kitesurfingu”, która zakończyła 
się na sumie 56 000 zł. Ekipa składająca 
się z uhonorowanych zawodników wciąż 
miała problemy z znalezieniem spon-
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other ways to pay for their development. 
Again, what comes to their aid are social 
fundraising actions. On Wspieram.to, 
there can be observed a constant growth 
of interest in helping ambitious sport-
speople, which traditionally manifests 
itself in impressive numbers. Altogeth-
er, successful sports campaigns have 
collected over PLN 293000, and the most 
successful of them all – over PLN 137000. 
It was the campaign of a motorcycle 
champion, Adrian Pasek, the runner-up 
to the unquestionable record-breaking 
campaign of Wisla Krakow (PLN 823129) 

on a partner platform dedicated to 
projects organized by sports clubs. Col-
lections for sport differ fundamentally 
from most of other fundraisings, because 
in their case we support the success 
of a specific person, without expecting 
anything in exchange. “We don’t support 
such projects because we want to obtain 
the final product – an album, a game or 
a book – but because we want to become 
a sponsor for the sportsman or the team 
we like. Prizes in such projects are also 
somewhat different, and we can count 
rather on a “thank-you” video, invitation 
for a common training or a match, but not 
so much on gadgets,” explains Dominika 
Zabrocka from Wspieram.to. “It doesn’t 
diminish the supporters’ commitment; in 
fact, it’s quite the opposite – we observe an 
astonishing activity of sports fans not only 
in the realization of projects per se, but 
also in sharing information about them 
in social media, so that they can reach as 
many people as possible,” she adds.

Sportspeople organizing collections 
for their goals are usually people who 
can boast some track record of achieve-
ments. Most of the times, they have their 
own committed group of fans, which 
obviously helps a lot in organizing the 
collection – one such advantage would 
be the possibility of gaining more pub-
licity. A perfect example of collections 
that had the greatest influence on the 
development of a sportsperson’s career 
are two campaigns “Z szablą” (Eng.: With 

a spade”) of a young fencing champion, 
Angelika Wątor. Thanks to the money 
collected, she managed to participate in 
the First Baku European Games, where 
she won a gold medal for Poland. It is 
worth mentioning here that the collected 
sum wasn’t exactly astronomical. When 
it comes to the second collection, the 
sum amounted to “mere” PLN 3600. As 
we can see, even such a small project 
can bring an astounding result. Similar 
effect was achieved by the action “Polska 
Kadra Narodowa Kitesurfingu” (Eng.: 

“Polish National Kite Racing Team”), 
which had more publicity and ended 
with a sum of PLN 56000. The team, 
whose members are honoured players, 
had problems with finding sponsors 
for this expensive sport. First results of 
their commitment could be seen several 
days ago, when one of the team mem-
bers, Błażej Ożóg, came top of the global 
ranking in the foil racing category. 

As I am writing this text, on Wspi-
eram.to there are as many as five 
actions connected to sport. Among 
them, there is a project for lovers of 
Iron Man games and a para-equestrian 
action aiming to buy a horse for Magda 
Cycak, suffering from poliomyelitis. As 
Dominka Zabrocka reports, applica-
tions connected to sports projects keep 
coming. “Sports crowdfunding is in 
full bloom, fans of Polish sportspeople 
took matters in their own hands,” she 
comments enthusiastically. 





FUNDACJA POMOCY 
SPORTOWCOM „OLIMPIJCZYK”

knowmore@fundacjaolimpijczyk.pl
www.fundacjaolimpijczyk.pl 

Fundacja poszukuje sponsorów, 
numer konta dla darczyńców: 

93102010420000850203414034
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KIEDY ZACHWYCAMY SIĘ SUKCESAMI NASZYCH SPORTOWCÓW 
I DOGLĄDAMY TRENINGÓW MŁODZIEŻY, KTÓRA ZA CHWILĘ 
ICH ZASTĄPI, NIE ZAPOMINAJMY O TYCH, KTÓRZY JUŻ ZE 

SPORTOWYCH AREN ZESZLI. 

  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

towymi skłonnościami. Ilu sportowców 
popada w uzależnienia od narkotyków, 
hazardu, alkoholu, sterydów? Pewnie 
znacznie więcej niż mogłoby wydawać 
się przeciętnemu kibicowi. Jeszcze gorzej 
jest po zakończeniu kariery sportowej. 
Sportowcy, ze względów czysto fizycznych, 
kończą kariery wcześnie, w kwiecie wieku. 
Nie każdy z nich ma możliwość realizowa-
nia się jako trener, działacz, menedżer czy 
ekspert sportowy. Niektórzy po zawiesze-
niu butów na kołku nie potrafią odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości. Wszystkim im 
pomaga Fundacja „Olimpijczyk”.

– W pewnym momencie sport się 
kończy, schodzimy z areny. I co dalej? Jest 
wiele zawodniczek, zawodników, ale też 
trenerów, którzy żyją, pracują w zapo-
mnieniu. I mało kto o nich wie. Dopiero 
media ujawniają ich losy. Czasem człowiek 
naprawdę się nie orientuje. Kończymy ka-
riery, mieszkamy w tych swoich klatkach, 
miejscowościach i dopiero od dziennika-
rzy dowiadujemy się, że coś jest nie tak. 
Należy tym ludziom pomóc, choćby im 
doradzić – mówił mediom po spotkaniu 
wigilijnym Fundacji „Olimpijczyk” Andrzej 
Strejlau, jeden z najbardziej cenionych 
polskich trenerów piłkarskich, były trener 
reprezentacji kraju. W działalność fun-
dacji zaangażowanych jest jednak o wiele 
więcej znanych nazwisk. Pośród osób 
związanych z „Olimpijczykiem” znaleźć 
można Andrzeja Iwana, byłego piłkarza 
i trenera, który w swojej autobiografii „Spa-
lony” opowiedział ze szczegółami o swojej 
walce z alkoholizmem, uzależnieniem od 

Chyba każdy kibic zastanawiał 
się nie raz, co się stało z jego 
starymi idolami, którzy ze-
szli już z boiska. Największe 

gwiazdy wciąż błyszczą na czerwo-
nych dywanach, pracują jako eksperci 
telewizyjni, trenerzy, menedżerowie. 
A ci, którzy mieli mniej szczęścia i po-
winęła im się noga?

Każdego dnia setki tysięcy sportowców 
profesjonalistów i amatorów wybiega na 
areny, boiska, hale, a nawet na podwórza 
i ulicy, by zmagać się ze swoimi słabościa-
mi. Tym jest właśnie sport – nieustanną 
walką z samym sobą. Ale niektórzy, choć 
nawet osiągają w swoich dyscyplinach 
świetne wyniki, nie radzą sobie pozaspor-

w potrzebie
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hazardu i próbach samobójczych. W prace 
Fundacji zaangażowany jest także Dariusz 
Górski, syn legendarnego trenera Kazi-
mierza Górskiego. Jednym z ambasadorów, 
którego historia może stać się inspiracją 
dla atletów, którzy z powodu ciężkiej 
kontuzji musieli zakończyć przygodę 
z zawodowym sportem jest Rafał Wilk – 
były żużlowiec, który w wyniku wypadku 
stracił władzę w nogach. Wilk nie poddał 
się jednak i sześć lat później zdobył dwa 
złote medale w handbike podczas igrzysk 
paraolimpijskich.

W jaki sposób Fundacja „Olimpijczyk” 
chce pomóc sportowcom w potrzebie? 
W zasadzie w każdy możliwy. Może 
zapewnić im wsparcie psychologów i te-
rapeutów, którzy pomogą uzależnionym 
pokonać swoje pozaboiskowe słabości 
i powrócić do uprawiania sportu. Środki 
uzyskiwane podczas organizowanych 
przez Fundację akcji oraz pochodzące 
ze zbiórek i licytacji przekazywane 
są także na pomoc materialną byłym 
sportowcom, którzy po zakończeniu 
kariery znaleźli się w potrzebie. Część 
z tych środków posłuży także do wybu-
dowania domu opieki dla sportowców 
połączonego z ośrodkiem psychotera-
peutyczno-rehabilitacyjnym. Warto to 
zrobić choćby z powodów merkantyl-
nych – ci ludzie bardzo często posiadają 
wiedzę i doświadczenie, które uczyni-
łyby z nich doskonałych trenerów dla 
przyszłych pokoleń sportowców.

Bardzo łatwo zapominamy, że spor-
towcy to też tylko ludzie, kiedy oglądamy 
ich z trybun, kiedy śledzimy ich poczy-
nania na łamach mediów, kiedy emo-
cjonujemy się telewizyjnymi transmi-
sjami z zawodów. Niestety, choć przez te 
kilkadziesiąt lat ich karier może nam się 
wydawać inaczej, nie są skrojeni na wzór 
starożytnych greckich bóstw. Podobnie 
jak my starzeją się, popadają w kłopo-
ty, zmagają z życiowymi problemami. 
Bardzo często żyją w zapomnieniu, 
wyciągani z cienia jedynie przy okazji 
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okolicznościowych reportaży w mediach. 
Skoro oni poświęcili swoje życia dla 
sportowych idei, które podnosiły niejed-
nokrotnie na duchu całe społeczeństwa, 
skoro dostarczali nam emocji i powodów 
do dumy, czemu mielibyśmy nie pomóc 
im po latach w potrzebie? 

 IN ENGLISH

For athletes in need
When we admire the achievements 
of our athletes and watch over the 
trainings of young people who are just 
about to replace them, we should not 
forget about those who have already 
left the sports arena..

Probably every sport fan has wondered at 
least once what happened to their old idols 
who are no longer on the field. The biggest 
stars are still shining on red carpets and 
working as TV experts, coaches and man-
agers. What about those who were not that 
lucky and came a cropper?

Every day, hundreds of thousands of 
sports professional and amateurs dash 
out into arenas, fields, halls and even 
backyards and streets to battle against 
their weaknesses. That is what sport is: a 
never-ending struggle against oneself. But 
some, even though they achieve outstand-
ing results in their disciplines, do not 
handle problems of a non-sporting nature. 
How many sportspeople become addicted 
to drugs, gambling, alcohol or steroids? 
Probably many more than an average fan 
could imagine. It becomes even worse 
when they end their sports careers. Out 
of purely physical reasons, sportspeople 
finish their careers early, in the prime of 
life. Not all of them have the opportunity 
to fulfil themselves as coaches, activists, 
managers or sports experts. Some of them 
hand their shoes on the peg and cannot 
pull themselves together in the new reality. 
All of them can seek help from the Olimpi-
jczyk Foundation.

“At some point, our sports life ends and 
we leave the arena. What next? There are 
many competitors and coaches who live 
and work in oblivion. Few people know 
about them. Their stories are presented in 
the media only. Sometimes we really don’t 
realize that. We end our careers, live in 
those cages of ours, in different towns and 
cities, and it is no one else but journalists 
who tell us that something is wrong. We 
should help those people, at least advise 
them,” said Andrzej Strejlau after a 
Christmas Eve meeting at the Olimpijczyk 

Foundation. Strejlau is one of the most 
highly regarded Polish football coaches 
and the former coach of Poland national 
team. But there are many more famous 
names involved in the foundation’s 
activities, including for example Andrzej 
Iwan, a former football player and coach 
who wrote about the details of his battle 
against alcoholism, gambling addiction 
and suicide attempts in his autobiography 
entitled Spalony (Offside). Dariusz Górski, 
a son of the legendary coach Kazimierz 
Górski, cooperates with the Foundation as 
well. One of its ambassadors, whose story 
may become an inspiration for those ath-
letes that had to end their adventure with 
professional sport due to a serious injury, 
is Rafał Wilk, a former speedway rider 
who lost control in his legs in an accident. 
But Wilk did not give up and won two gold 
medals in handcycling at the summer 
Paralympics six years later.

How does the Olimpijczyk Foundation 
want to help sportspeople in need? Gen-
erally, by following each method possi-
ble. It can provide athletes with support 
from psychologists and therapists who 
can help the addicted fight their out-of-
the-field weaknesses and return to sport. 
The money acquired by the Foundation 
during campaigns it organizes and during 
various collections and auctions is also 
used as financial support to former sport-
speople who found themselves in need 
after the end of their careers. Moreover, 
some of those resources will be used 
to build a care centre for sportspeople 
combined with a psychotherapeutic and 
rehabilitation centre. It is worth it at least 
for mercenary reasons: those people very 
often have knowledge and experience that 
would make them perfect coaches for next 
generations of athletes.

We easily forget that sportspeople are 
human beings when we look at them from 
the stands and follow their doings in the 
media or when we become excited at TV 
broadcast from various competitions. 
Unfortunately, even though it may seem 
otherwise when we look at those several 
dozen years of their careers, they are not 
made on the pattern of ancient Greek gods. 
Just like us, they grow old, fall into trouble 
and cope with lifetime problems. They 
often live in oblivion and are only some-
times drawn out of the shadow during 
occasional programmes in the media. But 
if they devoted their lives to sports ideas 
that often raised the spirits of whole socie-
ties, if they provided us with emotions and 
rights to be proud, why would we refuse to 
help them after all those years? 

Chyba każdy kibic 
zastanawiał się nie 

raz, co się stało z jego 
starymi idolami, 
którzy zeszli już 

z boiska. 
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NA TRZY DNI W ROKU NIEWIELKA PODKARPACKA MIEJSCOWOŚĆ O NAZWIE 
CIESZANÓW ZAMIENIA SIĘ W MIASTECZKO STOJĄCE ROCK'N'ROLLEM. 

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

będzie polski death metalowy potwór 
– Vader. Peter lideruje cenionemu na 
całym świecie zespołowi już od ponad 
trzech dekad. To będzie drugi koncert 
formacji na cieszanowskim festiwalu, 
więc – zgodnie z tradycją – będzie na 
swój sposób specjalny. Vader zaprezen-
tuje na festiwalu przedpremierowo ma-
teriał z nadchodzącej wielkimi krokami 
płyty „The Empire”, będzie to więc nie 
lada gratka dla fanów brutalnego grania. 
Kolejne zespoły, które pojawią się w Cie-
szanowie, zostaną ogłoszone niebawem.

Tradycją Cieszanów Rock Festiwalu 
jest także cykl koncertów monogra-
ficznych. Każdego roku w ramach 
serii „3X...” swój dorobek artystyczny 
prezentuje jeden uznany artysta. Po 
Muńku Staszczyku i Pablopavo w 2016 
roku nadeszła kolej niekwestionowa-
nej gwiazdy polskiego rocka – Kazika 
Staszewskiego. Zgodnie z formułą Kazik 
zagra podczas festiwalu trzy koncerty. 
19 sierpnia Kazik wytoczy ciężkie dzia-
ła wraz z KNŻ podczas jedynego w 2016 
roku występu formacji. 20 sierpnia 
pojawi się na scenie z zespołem Kult, 

Tegoroczny Cieszanów Rock 
Festiwal ma przed sobą trudne 
zadanie – przebić poprzednią 
edycję. Co prawda do festiwa-

lu jeszcze chwila, bo odbędzie się on 
w dniach 18-21 sierpnia, ale już widać,  
że organizatorzy wzięli sobie wyzna-
czony cel do serca. Choć nie odsłonili 
jeszcze wszystkich kart, to tych kilka, 
których poznaliśmy, stanowi wystar-
czający powód, żeby bukować bilety.

Wiemy już na przykład, że na festi-
walu dojdzie do jedynego polskiego 
koncertu legendarnej amerykańskiej 
formacji punk rockowej The Misfits. 
Trio dowodzone przez charyzmatycz-

nego Jerrego Only przywiezie do Polski 
sporą porcję charakterystycznego 
horror punka. Ale to oczywiście nie 
wszystko – na scenie zobaczymy także 
Tymon & The Transistors. – Pojawię 
się w Cieszanowie ze swoim zespołem 
Tymon & The Transistors, z którym do-
konam rozłożenia na czynniki pierwsze 
czyli zagrania pierwszy raz w historii 
i jedyny w 2016 roku całej płyty „Wesele”. 
Będzie to wydarzenie wyjątkowe, ponie-
waż w Cieszanowie zamierzamy zagrać 
wszystkie piosenki z płyty „Wesele” 
dokładnie tak, jak są na płycie – mówi 
Tymon Tymański. Kolejną legendą, jaka 
wkroczy na deski sceny w Cieszanowie 

2016
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którego nikomu nie trzeba przedstawiać, 
by zagrać materiał z albumów „Tata Ka-
zika” i „Tata 2”. Ostatniego dnia imprezy 
Staszewski przedstawi cieszanowskiej 
publiczności swój najnowszy projekt 

– Kazik & Kwartet ProForma, który 
zaprezentuje swój aktualny repertuar, 
choć jesteśmy pewni, że nie zabraknie 
kilku niespodzianek.

Jeszcze jedną cieszanowską tradycją 
jest coroczny przegląd polskich i zagra-
nicznych zespołów rockowych. Ruszył 
już nabór grup chętnych do wzięcia 
udziału w przeglądzie w jednej z trzech 
kategorii – podkarpackiej, ogólno-
polskiej i międzynarodowej. Finaliści 
poszczególnych konkursów przeglądu 
zostaną wyłonieni podczas jednoetapo-
wych eliminacji (finały podczas festiwa-
lu). Finały trzech konkursów przeglądu 
odbędą się 19, 20 i 21 sierpnia 2016 r. 
w amfiteatrze Przygranicznego Centrum 
Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Ciesza-
nowie. Szczegółowe informacje na ten 
temat dostępne są na stronie festiwalu.

Karnety na festiwal w cenie 110 zł 
można kupić online i za pośrednic-
twem sieci Eventim, więc warto już się 
za to zabierać. 

 IN ENGLISH

Cieszanow Rock 
Festival 2016
For three days in a year, a small Subcar-
pathian town called Cieszanow transforms 
into a genuine capital of rock’n’roll.

This year’s Cieszanow Rock Festival has 
quite a difficult task to perform – it has 
to outshine last year’s edition. Admitted-
ly, there’s still some time till the festival, 
since it’ll take place from 18th to 21st 
August, but it’s already visible that the 
organizers have taken this goal serious-
ly. Although they haven’t put all their 
cards on the table yet, those several we’ve 
already seen are enough of a reason to 
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book tickets. We know, for example, that 
what awaits us is the only Polish concert 
of the legendary American punk-rock 
formation The Misfits. The trio, led by 
charismatic Jerry Only, will bring to Po-
land a huge dose of characteristic horror 
punk. But, of course, by no means is it the 
only attraction – on the scene we’ll also 
see Tymon & The Transistors. “I’ll come 
to Cieszanow with my band Tymon & The 
Transistors,” says Tymon Tymański, “and 
together we’ll break our album down into 
constituent parts, that is, for the first time 
in history and the only time in 2016 we’ll 
perform our entire album Wesele (Eng.: 
Wedding party). It’ll be an exceptional 
event, because we intend to play all the 
songs exactly as they are on the album.”

Another legend that will march onto the 
scene in Cieszanow will be a Polish death 
metal monster - Vader. Peter has been 
leading this band of a worldwide renown 
for three decades. It will be the second 
concert of the formation at the Cieszanow 
Festival, so – traditionally – it will be 
special in its own way. Vader will present 
pre-release songs from their oncoming 
album The Empire, which without a doubt  
will be a great treat for fans of a heavier 
sound. Other bands that will appear in 
Cieszanow will be announced soon.

One of other traditions of the Cieszanow 
Rock Festival is the cycle of monograph-
ic concerts. Each year, as a part of “3X…” 
series, one esteemed artist presents 
their works. After Muniek Staszczyk and 
Pablopavo, in 2016 the time has come for 
another unquestionable star of Polish 
rock – Kazik Staszewski. In accordance 
with the form of the festival, Kazik will 
give three concerts. On 19th August, Kazik 
will go the whole hog together with KNŻ 
(i.e. Kazik Na Żywo, Eng.: Kazik Live) 
during their only concert in 2016. On 20th 
August, he will appear on the stage with 
the band Kult (which doesn’t need any 
introductions) to play songs from albums 
Tata Kazika (Eng.: Kazik’s Dad) and Tata 
2 (Eng.: Dad 2). On the last day of the event, 
Staszewski will present to the audience in 
Cieszanow his newest project – Kazik & 
Kwarted ProForma, which will perform 
their current repertoire, although we are 
positive they won’t fail to surprise us.

Yet another Cieszanow tradition is the 
annual song competition of Polish and 
foreign rock bands. The recruitment 
has already begun, and there are three 
categories: Subcarpathian, national and 
international. The finalists of respective 
competitions will be chosen during one-
stage preliminaries (finals will be held 
at the Festival). The finals of the three 
competitions will take place on 19th, 
20th and 21st August 2016 in the amphi-
theatre of Przygraniczne Centrum Kul-
tury i Sportu “Wędrowiec” in Cieszanow 
(Eng.: Border Cultural and Sport Centre 

“Wanderer” in Cieszanow). More details 
are available on the festival’s website.

Carnets for the festival cost 110 PLN 
and may be purchased online and 
through the medium of the Eventim 
company, so it is worthwhile to start 
thinking about it now. 
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WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ MNIEJ WIĘCEJ 
W 1980 ROKU. TO WŁAŚNIE WTEDY JAPOŃSKIE 

SAMOCHODY ZACZĘŁY KRÓLOWAĆ NA 
MIĘDZYNARODOWYCH LISTACH JAKO TE 
NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE. NA KOLEJNE 

SUKCESY JAPONIA NIE MUSIAŁA ZBYT DŁUGO 
CZEKAĆ. W ŚLAD SAMOCHODÓW POSZŁY 
APARATY, KOMPUTERY A TAKŻE ZEGARKI. 

GDZIE TKWI TAJEMNICA SUKCESU?

   TEKST: ANNA NAZAROWICZ 

  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Odpowiedzi na to pytanie 
udzielił m.in. Andrzej Blikle. 
W swojej książce pt. „Doktry-
na jakości” twierdzi, że nie 

wystarczy koncentrować się na samym 
produkcie. Wysokie standardy muszą 
obejmować również wszystko to, co 
składa się na proces powstania samo-
chodu, aparatu czy też zegarka. A więc 
również surowce, narzędzia, organiza-
cję pracy oraz umiejętności pracowni-
ków. I oto cały sekret japońskiej tech-
nologii. Banalne – pomyśli wielu. Lecz 
tylko niewielu wcieli ten model biznesu 
w swoim przedsiębiorstwie. Dlatego to 
właśnie produkty z kraju kwitnącej wi-
śni wciąż pozostają symbolem trwałości. 
Jednym z nich bez wątpienia są zegarki 
Orient. Szczęśliwi użytkownicy z dumą 
podkreślają nienaganną pracę swoich 
egzemplarzy nawet po upływie 30 lat. 
Japońska manufaktura swoją produkcje 

Wola 
walki

opiera tylko i wyłącznie na własnych 
mechanizmach oraz samodzielnie 
wytwarzanych surowcach. To daje im 
kontrolę nad każdym etapem produk-
cji. A jak szukać partnera w biznesie, to 
tylko równie dobrego. Orient jakiś czas 
temu takiego partnera znalazł.

Subaru, bo o nim właśnie mowa, to 
japoński producent samochodów. Na 
kartach historii zapisał się modelem 
o wdzięcznej nazwie Impreza, która 
była pierwszym samochodem seryjnie 
wyposażanym w napęd na cztery koła. 

Tyle słowem wstępu dla motoryzacyj-
nych laików, bo miłośnicy motoryza-
cji doskonale wiedzą, że samochody 
Subaru to przede wszystkim wybitne 
wyniki w świecie motosportu.  Tym 
najlepszym jest czterokrotne zwycię-
stwo w 24-godzinnym wyścigu, który 
co roku odbywa się na historycznym 
torze Nürburgring. Powody do dumy 
są tym większe, że to najcięższa próba, 
jakiej może być poddany zarówno sa-
mochód, jak również kierowca. Ale nie 
tylko. Z wysoką temperaturą, wilgocią  
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i przeciążeniami walczy za każdym 
razem też zegarek. W przypadku załogi 
Subaru jest to model marki Orient. Obaj 
producenci współpracują ze sobą od kil-
ku lat. Co konkretnie musi posiadać taki 
czasomierz aby po 24 godzinach wyści-
gu nie rozpadł się na kawałki? Model 
dedykowany temu wydarzeniu posiada 
aż trzy certyfikaty ISO. Każdy z nich 
poświadcza, że zegarek jest wodoszczel-
ny, odporny na wstrząsy i antymagne-
tyczny. Zeszłoroczna edycja posiadała 
tarczę z karbonu, na której mieniło się 
logo STI (Subaru Tecnica International, 
czyli dział odpowiadający za przygo-
towanie samochodów do startów), a na 
deklu wygrawerowane były nazwiska 
kierowców oraz logo Subaru. Prawdzi-
wym rarytasem dla auto maniaków 
jest jednak tzw. rezerwa chodu, która 
przybrała kształt małego wskaźnika 
poziomu paliwa widocznego w każdym 
samochodzie. Dzięki jego obecności 
mamy świadomość ile godzin pracy ma 
jeszcze nasz zegarek zanim nakręcimy 
go ruchem nadgarstka (czyli jak to bywa 
w przypadku modeli mechanicznych). 
Światło dzienne ujrzała skromna liczba 
tych zegarków, bo tylko 1500 sztuk. Te-
goroczna odsłona dedykowana współ-
pracy z Subaru ukaże się w maju. Liczba 
egzemplarzy z pewnością nie będzie 
większa, zatem z podjęciem decyzji nie 
należy zwlekać. 

 IN ENGLISH

Fighting spirit
Everything began more or less in 1980. 
This is when Japanese cars started reigning 
supreme as the most reliable automobiles 
on international markets. Japan did not 
have to wait long for more achievements. 
Their cars were followed by cameras, 
computers and watches. What is the secret 
behind their success?

Among others, the question was answered 
by Andrzej Blikle. In his book entitled 
Doktryna jakości (The Quality Doctrine), 
he claims that focusing on the product it-
self is not enough. High standards should 
apply to everything else that makes a part 
of the manufacturing process of cars, 
cameras or watches. This means also raw 
materials, tools, work organisation and 
employees’ skills. And this is the whole 
secret of Japanese technology. Many 
would think it is simple and straightfor-
ward. But few actually implement that 
business model in their activities. This is 
why products from the Land of the Rising 
Sun are still a symbol of durability. Orient 
watches are one of them. Their happy 
owners proudly emphasize the impecca-
ble workings of their watches even after 
30 years. The Japanese workshop bases 
its production on its own mechanisms 
and raw materials produced by itself 
only. This gives the manufacturer control 
over each stage of production. If in need of 
a business partner, one should look for an 
equally good one. Orient has found such 
a partner some time ago.

Subaru, as this is the company in 
question, is a Japanese car manufactur-
er. It earned its place in history thanks 

to a car with the charming name of 
Impreza, which was the first automobile 
serially equipped with all-wheel drive. 
I provided that short introduction mainly 
to automotive laymen because motori-
zation lovers perfectly know that Subaru 
cars mean first of all outstanding results 
in motorsports. Its best achievements 
include its fourfold victory in a 24-hour 
race that takes place every year at the 
historic Nürburgring track. The reason to 
be proud is all the more bigger because it 
is the hardest test both a car and its driv-
er can undergo. But not only. Watches 
fight high temperatures, humidity and 
overloading during each such a race too. 
In the case of the Subaru team, we mean 
Orient watches. The two manufacturers 
have cooperated for several years. What 
exactly does such a timer need to endure 
24 hours of racing and not fall to pieces? 
The model dedicated to that event has as 
many as three ISO certificates. Each of 
them certifies that the watch is water-re-
sistant, shock-resistant and antimag-
netic. The last edition had a carbon fiber 
dial with the STI logo (Subaru Tecnica 
International, that is the department 
responsible for preparing cars to starts 
in races). At the back were engraved 
names of the drivers and the Subaru logo. 
But what car lovers see as a true rarity is 
the so-called power reserve in the shape 
of a small fuel indicator seen in every 
car. Thanks to its presence, we know 
how many hours we still have before the 
watch needs to be wound up using its 
owner’s wrist (as in the case of mechan-
ical watches). Only a limited number of 
1500 watches like that were brought to 
light. This year’s edition dedicated to co-
operation with Subaru will be released 
in May. The number of watches on sale 
will certainly not increase, so one should 
better make their decision soon. 

Światło dzienne 
ujrzała skromna 

liczba tych  
zegarków, bo tylko  

1500 sztuk.  
Tegoroczna odsłona 

dedykowana 
współpracy z Subaru 

ukaże się w maju. 
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Philip Roth 
„Spisek przeciwko Ameryce”
WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2016

Wydana po raz drugi w Polsce kontrowersyjna powieść pi-
sarza, którego można nazwać ikoną XX-wiecznej literatury, 
intryguje swoją aktualnością. Stany Zjednoczone, rok 1940. 
W mieszczącym się niedaleko Nowego Jorku mieście Ne-
wark w stanie New Jersey siedmioletni żydowski chłopiec 
i jego rodzina są świadkami wyboru nowego prezydenta. 
W tej alternatywnej historii zamiast Franklina Delano 
Roosevelta, który kontynuował prezydenturę w bezpre-
cedensowej, trzeciej kadencji, Amerykanie wybierają 
kandydującego z ramienia partii republikańskiej Charlesa 
A. Lindbergha. Miłośnikom awiacji Lindbergh kojarzy 
się jako legendarny pilot epoki rewolucji aeronautycznej, 
i słusznie, bo w równoległym, rzeczywistym świecie był 
on popularnym akrobatą lotniczym i autorem pierwszego 
samotnego lotu nad Atlantykiem. Również w rzeczywi-
stości wysyłany był przez rząd amerykański do III Rzeszy 
w celach wywiadowczych, co zaowocowało jego później-
szą sympatią do idei antysemityzmu, niebezpiecznie żywej 
w Ameryce w latach II wojny światowej. W swojej książce 
Roth snuje opowieść o tym, co mogłoby się zdarzyć, gdyby 
środowiska sprzyjające izolacjonizmowi i antysemityzmo-
wi w krytycznym momencie przejęły władzę.

Książki w chmurach
Books in the clouds

TEKST    SYLWIA GUTOWSKA  ZDJĘCIA    MAT. PRASOWE

Rotha od lat wymienia się w ścisłej grupie kandyda-
tów do literackiego Nobla, na którego w pełni zasługuje. 
Jego pisarstwo jest przeszywające. To nie jest jedna 
z łatwych powieści, które łyknąć można bez zastano-
wienia. To zmyślna gra fikcji i faktów, wymagająca od 
nas doczytania tu i ówdzie (dla minimalistów, na końcu 
fabuły znajduje się opis prawdziwych zdarzeń). Dlacze-
go warto poświęcać na to swój czas? Żeby zobaczyć, do 
czego prowadzi fanatyzm. Albo też po to, żeby pozbyć 
się naszych stereotypów odnośnie Ameryki – czy to 
wychwalających, czy deprecjonujących. Żeby upewnić 
się, że świat nie jest czarno-biały. Ważne wznowienie 
książki idealnej na długie przedwyborcze popołudnia. 

The Plot Against America  
by Philip Roth 
PUBLISHED BY WYDAWNICTWO LITERACKIE, CRACOW 2016

This controversial novel, published in Poland for the 
second time and written by a writer who can be viewed as 
the icon of the 20th century literature, intrigues us with its 
contemporaneity. The United States, 1940. In a town near 
New York, Newark in New Jersey, a seven-year-old Jewish 
boy and his family witness the election of a new president. 
In this alternative version of history, instead of Franklin 
Delano Roosevelt, who was sworn into an unprecedented 
third term, Americans choose a republican Charles A. 
Lindbergh. By fans of aviation, Lindbergh is known as 
a legendary pilot in the Golden Age of Aviation, and rightly 
so, because in the parallel, real world, he was a popular 
aerobatic pilot and the first man to fly over the Atlantic. 
Also in reality, he was sent by the American government 
to the Third Reich for espionage, which subsequently re-
sulted in his fondness for anti-Semitism, so dangerously 
popular in America during World War II. In his book, 
Roth spins a yarn about what could have happened if 
milieus inclined towards isolationism and anti-Semitism 
had seized the power in the critical moment.

For years, Roth has been mentioned as one of the 
main candidates for the Nobel Prize in Literature, 
which he fully deserves. His style is piercing. It’s not one 
of those easy novels which can be devoured without 
deeper thought. It’s composed of an ingenious play of 
fiction and facts, and demands from its readers an oc-
casional recourse to an encyclopedia (for minimalists, 
there is an account of real events at the end of the novel). 
Why is it worthwhile to spend time on this book? To see 
what the consequences of fanaticism can be. To get rid 
of our stereotypes about America – be it glorifying or 
depreciating. To make sure that the world is not black 
and white. An important reissue of a book perfect for 
long pre-electoral afternoons. 
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JEGO HISTORIA JEST RÓWNIE DŁUGA, CO DZIEJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. ZA WIZERUNEK 
SYMPATYCZNEGO ŻUCZKA JEST ODPOWIEDZIALNY FERDINAND PORSCHE, CO ZDECYDOWANIE 

NAPAWA PRODUCENTA DUMĄ. NIE NAPAWA GO DUMĄ FAKT, ŻE INICJATOREM JEGO POWSTANIA 
BYŁ SAM ADOLF HITLER. ZNIKNĄŁ NA KILKA LAT, ALE POWRÓCIŁ. DO TEGO NAJMOCNIEJSZA, 

SPORTOWA ODMIANA DEFINITYWNIE ZRYWA Z WIZERUNKIEM SŁODKIEGO GARBUSA.

   TEKST I ZDJĘCIA:  ANNA NAZAROWICZ 

Złap mnie
GUST    TASTE

potrafisz
jeśli
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Podbił świat jak żaden inny sa-
mochód. Ani prosta konstrukcja, 
ani garbata sylwetka nie oka-
zały się przeszkodą w dotarciu 

na sam szczyt. Dowód? Liczba sprzeda-
nych egzemplarzy. Zawrotne 21 milio-
nów sztuk zapisało Garbusa w dziejach 
motoryzacji jako najdłużej produkowany 
i jednocześnie najlepiej sprzedający się 
samochód. Liczba robi wrażenie, ale 
mojego serca Garbus nie podbił nigdy. 
I wydawało się, że tak już pozostanie, 
kiedy w 2003 roku z taśmy produkcyjnej 
zjechał ostatni egzemplarz.

Walczą – pomyślałam, kiedy w 2011 
roku producent postanowił wskrzesić 
legendę. Nowa nazwa, nowa sylwetka… 
Czuć było powiew świeżości. Jednak 
patrząc na niego nie miałam żadnych 
wątpliwości – dzieci kwiaty już go 
raczej nie kupią. Nowy Beetle miał się 
skutecznie wkradać w łaski młodych 
i niezależnych, którzy w portfelu mają 
nieco więcej niż tylko prawo jazdy. 
W szybszym osiągnięciu takiego efektu 
miała pomóc modernizacja przeprowa-
dzona w 2014 roku. Czy pomogła?

Mówiąc mi, że oto mam spędzić tydzień 
w jego towarzystwie, firma Volkswa-
gen nie zdradziła mi jednego – R line to 
najmocniejsza, sportowa wersja Vol-
kswagena Beetle. Taka, która nawet nie 
śniła się filozofom, a co dopiero mi. „Tak 
się robi niespodzianki” – wymruczałam, 
kiedy po zajęciu miejsca za kierownicą 
zobaczyłam duże „R”, mieniące się na 
kierownicy. Centralnie na desce rozdziel-
czej zagościły trzy małe zegary, które za-
zwyczaj można oglądać jedynie w silnych, 
sportowych samochodach. Dla niewta-
jemniczonych spieszę z wyjaśnieniem: 
pokazują temperaturę oleju w silniku, 
ciśnienie w turbosprężarce oraz mierzą 
czas okrążeń na torze. Uśmiechnęłam się 
myśląc, że to słodkie. Następnie urucho-
miłam silnik… I przekonałam się, w jak 
dużym byłam błędzie. Podwójny wydech 
zamruczał. To było jak szept: „Mała, ja 
ci zaraz pokażę prawdziwego rock and 
rolla”. Niestety, słowa „jak cię widzą, tak 
cię piszą” nabrały w tym przypadku mocy. 
Bo ani pomruk silnika, ani świadomość, 
że to najmocniejsza odmiana, nie były 
mnie w stanie przekonać do czego ten 
samochód jest zdolny. Dopiero kiedy 
ruszyłam z miejsca, a dwusprzęgłowa, 
automatyczna skrzynia DSG włączyła się 
w ten cały spektakl, przypomniało mi się 
inne, mądre przysłowie – aby nigdy nie 
oceniać książki po okładce. A zwłaszcza 
takiej, która pod maską ukrywa 210 koni 
mechanicznych i automat szybki niczym 

Pendolino. Nauczyli się tego również 
wszyscy kierowcy, którzy z pobłażaniem 
patrzyli na mnie na światłach, aby już na 
kolejnych nie kryć swojego zdziwienia 
(o ile zdołali mnie dogonić). Szybko się 
również okazało, że testowany Volkswa-
gen Beetle nie jest jedynie mistrzem pro-
stej. Nawet najostrzejsze zakręty łykał ni-
czym miętówki Tic Tac, ani przez chwilę 
nie dając mi odczuć, że zbliża się do swojej 
granicy przyczepności. Ogromny spojler 
umieszczony na tylnej klapie z pewnością 
nie pozostawał tutaj bez znaczenia. 

Ale nie ma róży bez kolców. Beetle ma 
kolec w postaci bardzo małej ilości miej-
sca na tylnej kanapie. Patrząc z zewnątrz 
widzimy całkiem dorodny samochód, 
tymczasem wewnątrz okazuje się, że 
to wyśmienita zabawka, ale tylko dla 
dwóch dorosłych osób. Dobra wiado-
mość jest taka, że otrzymujemy rekom-
pensatę w postaci sporego bagażnika. 
Gdyby nie tak mocno ścięty tył samo-

GUST    TASTE

Gdyby nie tak mocno ścięty tył samochodu 
miejsca byłoby jeszcze więcej. Ale wtedy 

samochód straciłby swój unikatowy kształt. 
A to, jak się zapewne wszyscy zgodzicie, jest nie 

do pomyślenia. Jednak pakując prezenty pod 
świąteczną choinkę (a muszę zdradzić,  

że rodzina niemała), dochodzę do wniosku,  
że wynik jest satysfakcjonujący.

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca nie ma  

– jest turbosprężarka.  
Tata uparcie karmił ją bezcenną 

wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze zanim wsiadła  
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,  

co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim 

uczuciem.  Autorka bloga  
„Panie wiozą Panów”:  

www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA NAZAROWICZpotrafisz
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chodu miejsca byłoby jeszcze więcej. 
Ale wtedy samochód straciłby swój 
unikatowy kształt. A to, jak się zapewne 
wszyscy zgodzicie, jest nie do pomyślenia. 
Jednak pakując prezenty pod świąteczną 
choinkę (a muszę zdradzić, że rodzina 
niemała), dochodzę do wniosku, że wy-
nik jest satysfakcjonujący. Po tygodniu 
spędzonym za jego kierownicą wiem, że 
to jedna z największych motoryzacyj-
nych niespodzianek, z jakimi miałam do 
czynienia. Volkswagen Beetle R-line jest 
niczym David Beckham wyskakujący 
z urodzinowego tortu – nie może być 
lepiej. Oddając kluczyki wiedziałam, że 
jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi ująć się 
za tym samochodem, osłonię jego wi-
zerunek własną piersią. Bo, mimo że na 
początku nie był w stanie zwrócić mojej 
uwagi, to dziś owinął mnie wokół palca. 

 IN ENGLISH

Catch me if you can
Its history is as long as the one of the 
Catholic Church. It is Ferdinand Porsche 
that is responsible for the image of the 
nice beetle, which definitely makes the 
manufacturer very proud. What does 
not make him proud is the fact that the 
initiator of its production was Adolf Hitler 
himself. It disappeared for several years 
but came back. And its most powerful, 
sports version definitively breaks up with 
the image of the sweet insect.

It conquered the world like no other car. 
Neither its simple construction nor the 
hunchbacked silhouette turned out to 
be an impediment to reaching the top. 
A proof? The number of its sold units. The 
staggering 21 million vehicles made the 
Beetle become the longest-produced and 
at the same time the best-selling car in 
the history of the automotive industry. 
The number is impressive, but the Beetle 
has never won my heart. And it seemed 
it would continue like that when the last 
model left the production line in 2003.

“They keep fighting,” I thought when 
the manufacturer decided to revive the 
legend. A new name, a new silhouette... 
We could feel a breath of fresh air. But 
when I looked at it, I had no doubts: flower 
children will probably not buy it any 
more. The New Beetle was supposed to 
successfully gain favour with the young 
and independent who have more than 
just a driving licence in their pockets. In 
order to achieve the result earlier, the car 
was modernized in 2014. Was it helpful?

When they informed me that I was to 
spend a week in the company of that car, 
Volkswagen did not tell me one thing: the 
R-Line is the most powerful, sports ver-
sion of the Volkswagen Beetle. A version 
no one has ever dreamt about. “That’s 
how you make surprises,” I thought when 
I sat behind the wheel and saw a large R 
shimmering on the wheel. In the centre 
of the dashboard I noticed three small 
clocks, which you can usually find in 
powerful, sports cars only. Let me briefly 
explain what they are to those who do not 
know: they indicate the oil temperature 
in the engine and the pressure in the tur-
bocharger and count the number of laps 
on the track. I smiled. How sweet. Then 
I started the engine... And discovered how 
wrong I was. I heard the dual exhaust 
growl. It was as if it was saying, “Baby, 
I’m just about to show you the real rock 
and roll.” Unfortunately, the saying “fine 
feathers make fine birds” turned out to 
be quite true. Because neither the growl 
of the engine nor the awareness that 
it was the most powerful model could 
convince me what the car was capable 
of. Only when I started the car and the 
dual-clutch DSG automatic transmission 
joined the whole show did I think about 
another clever proverb: never judge 
a book by its cover. Especially a book that 
hides 210 horsepower and an automatic 
gearbox as fast as a lightning under its 
bonnet. This is what was also realized by 
all those drivers who gave me forgiving 
smiles at the lights and then could not 

hide their surprise at the next junction 
(provided they managed to catch me up). 
It also quickly turned out that the tested 
Volkswagen Beetle was not a master 
of the straight only. It was taking even 
the sharpest bends with extreme ease 
and never made me feel it was about to 
approach its grip limit even for a moment. 
The huge rear spoiler was certainly not 
without significance here.

But there is no rose without a thorn. 
The Beetle has a thorn in the form of very 
limited space in the back seat. To look at it 
from the outside, you see quite a large car, 
but inside it turns out that it is a great toy 
for two adults only. The good news is that 
you get quite a spacious boot as way of 
compensation. If not for the very truncate 
back of the vehicle, there would be even 
more space. But then the car would lose 
its unique shape. And, as you probably 
all agree, it is something unthinkable. 
But when I was packing Christmas gifts 
inside (and I must admit that I have quite 
a family), I came to the conclusion that 
the result was satisfactory. After a week 
behind its wheel, I know that the car is one 
of the biggest automotive surprises I have 
ever had. The Volkswagen Beetle R-line is 
like David Beckham jumping out of your 
birthday cake: it cannot be better. When 
I was returning the keys, I knew that if 
I ever had to stand up for the car, I would 
shield it with my own body. Because, even 
though it could not catch my attention in 
the beginning, it has definitely wrapped 
me around its little finger. 
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SZANOWNY DYSKU TWARDY, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ,  

AŻ SIĘ ZEPSUJESZ, CZYLI OPOWIEŚĆ O ŁUKASZU.

  TEKST: ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Każdy z nas ma takiego znajo-
mego – w moim przypadku 
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 

DYSK
dla  

niszczyciela

nowszy – wybrany specjalnie z su-
pertrwałym, 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, zewnętrz-
ne i wewnętrzne, przenośne i stacjo-
narne, SATA i SSD – dla Łukasza nie 
były żadnym wyzwaniem i padały 

w jego czułych objęciach jak muchy. 
W okolicach Łukasza stanowiska pracy 
mieściło się prawdziwe cmentarzysko 
dysków twardych. Nie muszę chyba mó-
wić, 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? Niebywale ważna 
prezentacja, którą miał przedstawić 
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równie ważnemu klientowi w drogim 
garniturze? Zapomnijcie. Generalnie 
wszystko, wszystko co mogło przepaść 
wraz ze skłonnością dysku do działa-
nia, przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. W koń-
cu znaleźliśmy godnego przeciwnika 
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 dokładnie przebiegał 
proces projektowania dysku, ale podej-
rzewam, że specjalni tajni wysłannicy 
Samsunga śledzili poczynania Łukasza, 
notowali każdą przypadkową torturę, 
jaką fundował swoim urządzeniom, 
a potem głowili się, jak stworzyć dysk, 
który to wszystko wytrzyma. W końcu 
swoje najnowsze dziecko wyposażyli 
w gustowną, malutką, ale trwałą obu-
dowę, 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 
nawet 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 przesyła 3 giga w 8 
sekund. Waży jakieś 30 gramów, żeby 
nie powodować urywania się pasków od 
toreb i plecaków. Współpracuje zarów-
no z Windowsami, jak i systemami OS, 
więc Łukasz nie będzie grzebał w nim 
próbując go sformatować. Serio – pomy-
śleli 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 external 
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 complications 
his tendency to destroy causes in his 
professional and private life. He upload-
ed his wedding photographs to three 
different drives, so what? A month later 
none of them worked. An immensely 
important presentation he was supposed 
to show to an equally important 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 exactly 

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 encryp-
tion algorithm in case it falls into the 
wrong hands. And thanks to the Dynam-
ic 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? 

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. 



ZDJĘCIA / PHOTOS:  Anna Zyskowska
MODELKA / MODEL: Olga/ Neva Models

WIZAŻ / VISAGE: Agata Dobosz
WŁOSY / HAIR: Dariusz Tesiorowski

STYLISTKA / STYLIST: Wioletta Kuprowska 

SENSUAL
elegance

MODA    FASHION



 PŁASZCZ / COAT: Spider and Wolf
SUKIENKA / DRESS: ECHO
SKARPETY / SOCKS: Nanushki
BUTY / SHOES: Follow me
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MODA    FASHION
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 KOLCZYKI / EARRINGS: Lewanowicz
ŻAKIET / JACKET: Spider and Wolf
BLUZKA I SPODNIE / BLOUSE & TROUSERS: ECHO

 KOLCZYKI / EARRINGS: Lewanowicz
SUKIENKA / DRESS: ECHO
ŻAKIET / JACKET: Spider and Wolf
SKARPETY / SOCKS: Nanushki
BUTY / SHOES: Follow me



 SUKIENKA / DRESS: ECHO
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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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sca przepełnione klasycznymi zabytkami, 
które nocą, podświetlone reflektorami, 
zapierają dech w piersiach.

Zbudowany z czerwonej cegły Liverpool 
pełen jest kontrastów – na tle zabytko-
wych kościołów i kamienic zobaczyć moż-
na szklane budynki biurowców. Historia 
żyje tu z nowoczesnością w prawdziwej 
symbiozie. Prawdziwym dowodem są dwa 
kościoły przy Hope Street – architekto-
niczne arcydzieła Liverpoolu: najwięk-
sza w Europie anglikańska świątynia 

– Liverpool Cathedral oraz nowoczesna 
Metropolitan Cathedral, która szczyci się 
największymi na świecie witrażami. 

W Liverpoolu, w Historycznym Mu-
zeum Okrętów Wojennych na półwyspie 

Liverpool leży na zachodnim 
wybrzeżu północnej Anglii, u uj-
ścia rzeki Mersey. Ta brytyjska 
metropolia liczy sobie aż 500 tys. 

mieszkańców i jest drugim (po Londynie) 
największym ośrodkiem portowym, prze-
mysłowym, naukowym i kulturalnym 
w Wielkiej Brytanii. Miasto, kojarzone 
głównie ze słynnym zespołem The Beatles 
oraz z piłkarskim mistrzem Anglii – FC 
Liverpool, jest dosyć niepozorne i już przy 
pierwszym kontakcie robi na przyjezd-
nym ogromne wrażenie. Można pomyśleć, 
że jest to przede wszystkim miasto ro-
botnicze, ale to wrażenie zanika zaraz po 
przyjeździe – szczególnie od strony rzeki 
ujrzymy przepiękne, monumentalne miej-

Wirral, można podziwiać największy 
w Wielkiej Brytanii zbiór militariów 
morskich z XX wieku. Wśród eksponatów 
znajduje się jeden z zatopionych niemiec-
kich U-bootów, który został wyciągnięty 
z wody po prawie 50 latach. 

Chcąc poznać historię metropolii, 
należy odwiedzić znajdujące się w hi-
storycznych budynkach Albert Dock 
Merseyside Maritime Museum – najbar-
dziej charakterystyczne miejsce w całym 
Liverpoolu, stary port, który pozwolił 
miastu szybko się rozwinąć. Otwarty 
w 1846 roku  był szczytowym osiągnię-
ciem architektury brytyjskiej – pierwszą 
konstrukcją w kraju, która powstała bez 
użycia drewna, długo pozostawał także 

OD 3 MARCA BEZPOŚREDNIM REJSEM MOŻNA POLECIEĆ ZE SZCZECINA DO KOLEBKI BEATLESÓW – LIVERPOOLU. 
NA TURYSTÓW CZEKA TAM BRYTYJSKA UPRZEJMOŚĆ, ŚWIETNY KLIMAT I MNÓSTWO ATRAKCJI.

Liverpool 

miasto warte  

odkrycia



 67 

LOTNISKO    AIRPORT

największym portem świata. Po jakimś 
czasie, wraz z obniżeniem się poziomu 
wody, podupadł, a w 1972 roku został 
zamknięty. Władze miasta doszły jednak 
do wniosku, że ta historyczna budowla 
nie może zniknąć z mapy Liverpoolu, 
dlatego 16 lat później Albert Dock został 
ponownie otwarty. Dziś przez wielu 
uznawany jest za największą atrakcję 
turystyczną tej angielskiej metropolii 

– w jego wnętrzu znajduje się Muzeum 
Morskie, Muzeum Niewolnictwa oraz 
galeria Tate Liverpool. Największe emo-
cje wśród turystów wzbudza jednak The 
Bealtes Story – muzeum opowiadające 
historię tego legendarnego zespołu. Moż-
na w nim obejrzeć najciekawsze pamiątki 
po grupie, zbiory zdjęć oraz filmów, 
rekonstrukcje ważnych dla Beatlesów 
miejsc, a nawet ich instrumenty. Każdego 
roku Albert Dock jest odwiedzane przez 

ponad 4 miliony turystów! Fani Beatle-
sów z całego przyjeżdżają do Liverpoolu, 
by odwiedzić kultowe miejsca związane 
z zespołem, takie jak choćby Cavern Club, 
gdzie 21 lutego 1961 roku grupa miała 
swój debiut. Miejscem prawdziwego kultu 
są także domy, w których mieszkali i wy-
chowywali się sir Paul McCartney oraz 
John Lennon. 

 IN ENGLISH

Liverpool – a city worth 
discovering
From 3rd March, you can travel directly 
from Szczecin to the cradle of the 
Beatles – Liverpool. There, what awaits 
the traveler is British hospitality, great 
atmosphere and many attractions.

Liverpool lies on the western coast in 
northern England, at the mouth of the 
river Mersey. This British metropolis 
has as many as 500 thousand residents 
and is the second (losing only to London) 
greatest port, industry, science and cul-
tural centre in the United Kingdom. The 
city, associated chiefly with the famous 
band The Beatles and the English foot-
ball champion – FC Liverpool, makes an 
indelible impression on the visitor at the 
very first sight. Someone may think that 
it is first and foremost a working class 
city, a preconception that disappears 
right away upon arrival. Especially on 
the riverside we can see many exquisite, 
monumental places replete with historic 
buildings which – lit by floodlight at 
night – take your breath away.

Liverpool, built of red brick, is a city 
of contrasts – against the background of 
historic churches and tenement houses, 
you can see towering glass office build-
ings. There, history and modernity live 
in a genuine symbiosis. The proof may 
be two churches in Hope Street, the city’s 
architectonic masterpieces: the Europe’s 
largest Anglican temple, Liverpool Ca-
thedral, as well as the modern Metropol-
itan Cathedral, which takes pride in its 
world’s largest strained-glass windows.

In Liverpool’s Historic Warship Mu-
seum on the Wirral peninsula, we can 
admire Great Britain’s largest collection 
of maritime military artifacts from 20th 
century. Among the exhibits, we can find 
one of German U-boots that was hauled 
from water after nearly 50 years.

If you want to learn Liverpool’s histo-
ry, you should visit Merseyside Mari-
time Museum based in historic build-

ings of Albert Dock, which is the most 
characteristic place in the entire Liv-
erpool – an old port, which allowed for 
the city’s fast growth. Opened in 1846, 
it was the top achievement of British 
architecture – the first construction in 
the country which was raised without 
the use of wood; for quite a while it was 
also the largest port in the world. After 
some time, as the water levels dropped, 
it fell into decline, and in 1972, it was 
closed. The city authorities, however, 
came to the conclusion that this historic 
building cannot simply disappear from 
the map of Liverpool, so 16 years later 
Albert Dock was reopened. Today, many 
consider it Liverpool’s biggest attraction 

– amongst many other highlights, there 
are the Maritime Museum, the Interna-
tional Slavery Museum, as well as the 
Tate Liverpool gallery.

However, what excites tourists the 
most is The Beatles Story – a museum 
telling the legendary band’s story. There, 
you can admire the most interesting 
exhibits, photo galleries and movies, re-
constructions of places important to the 
band and even their instruments. Each 
year, Albert Dock is visited by over 4 
million tourists! Fans come from all over 
the world to visit cult places connected 
to the band, such as Cavern Club, where 
on 21st February 1961 the band had its 
debut. Among legendary places are also 
houses in which sir Paul McCartney and 
John Lennon lived and grew up. 

Liverpool 



EPSC Spotters:  
Ruby Star 
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10 gadżetów,  
które umilą każdą podróż

nie pozwala spokojnie zasnąć. Doskonała 
również podczas zmian stref czasowych.

4. ZATYCZKI DO USZU
Dzięki nim nie musisz słuchać rozmów 
innych pasażerów czy krzyków dzieci. Są 
niezastąpione, gdy masz ochotę odciąć się 
na chwilę od tego, co Cię otacza i posie-
dzieć w ciszy i spokoju.

5. WODOSZCZELNE ETUI
Pozwoli uchronić dokumenty, telefon czy 
aparat przed zabrudzeniami, piaskiem 
albo wodą. Przydadzą się przede wszyst-
kim osobom wybierającym się na żagle, 
spływ kajakowy, plażę lub pod namiot. 
Jedno zmartwienie mniej!

1. NIETYPOWY ŚPIWÓR
Niektórzy lubią spać owinięci w kołdrę. Jest 
wtedy wygodnie, ciepło i miło. Specjalnie 
dla takich osób wymyślono „kombinezo-
no-śpiwór”. Taki gadżet może się przydać 
w schroniskach, hostelach i na kempingu.

2. PODRÓŻNY ZAGŁÓWEK
Jeżeli wybierasz się w podróż samolotem, 
warto zabrać ze sobą niewielki, dmucha-
ny zagłówek, dzięki któremu po drzemce 
nie będzie Cię bolał kark. Polecamy szcze-
gólnie podczas długich lotów lub wielogo-
dzinnego oczekiwania na przesiadkę.

3. OPASKA NA OCZY
Sprawdzi się przede wszystkim podczas 
długich lotów w ciągu dnia, kiedy światło 

6. MINI-PRALKA
Dzięki niej szybko zrobisz pranie, po-
trzebujesz tylko kilku minut, detergentu 
i trochę wody. Gadżet ten jest pomocny 
zwłaszcza podczas podróży z dziećmi.

7. PODRÓŻNE ŻELAZKO
Idealne dla osób, które nie wyobrażają 
sobie noszenia niewyprasowanych ubrań. 
Urządzenie, dzięki zastosowaniu mecha-
nizmu szynowego, można złożyć do nie-
wielkiego rozmiaru. Na pewno znajdzie się 
nieco miejsca w walizce, by je spakować, 
jeśli zależy Ci na schludnym wyglądzie.

8. ŁADOWARKA SOLARNA
Pozwoli Ci naładować urządzenia mobil-
ne, jak telefon, tablet czy aparat fotogra-

KAŻDY PODRÓŻNIK DOSKONALE WIE, ŻE PODCZAS WOJAŻY PRZYDAJĄ SIĘ ROZMAITE GADŻETY. JEDNE Z NICH SĄ BARDZIEJ 
POTRZEBNE, INNE MNIEJ, A JESZCZE INNE WYDAJĄ SIĘ FANABERIĄ, WARTO JEDNAK WIEDZIEĆ O ICH ISTNIENIU.

  ŹRÓDŁO: WWW.PROMOCJELOTNICZE.COM.PL
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10 gadżetów,  
które umilą każdą podróż

ficzny, wszędzie tam, gdzie jest dostęp 
do słońca. Trzeba tylko przyczepić ją do 
szyby okna, by zbierała energię i mogła 
w razie potrzeby naładować sprzęt.

9. MATA NA PLAŻĘ
Czy wiesz, że istnieje „niepiaszcząca” się 
mata na plażę? Wszystko za sprawą mate-
riału, z którego jest wykonana. Jeżeli prze-
szkadza Ci to, że mata, na której próbujesz 
się zrelaksować ciągle pokryta jest piaskiem, 
koniecznie zafunduj sobie ten gadżet.

10. KIJEK DO SELFIE
Światowy hit, dzięki któremu można zro-
bić wyjątkowo udane zdjęcia. Ten gadżet 
to teleskopowa rączka, guzik i obudowa, 
w której umieszcza się telefon – proste!  

 IN ENGLISH

10 gadgets that will 
make every travel  
more enjoyable
Every traveler knows perfectly well that 
on diverse voyages different gadgets may 
come in handy. Some of them are more 
useful than others; some seem a mere 
whim. However, it would be worthwhile  
at least to know about their existence.

1. UNUSUAL SLEEPING BAG
Some people love to sleep, wrapped 
tightly in a duvet. This way it’s com-

fortable, warm and cozy. Specifically 
for such people the “overalls-sleeping 
bag” has been invented. This gadget may 
come in handy in shelters, hostels and 
on the campsite.

2. TRAVEL HEADREST
If you’re traveling by plane, it would be 
advisable to take a small, inflatable travel 
pillow, thanks to which your neck won’t 
get stiff and painful after a nap. We rec-
ommend it especially for long flights and 
many-hour layovers.

3. EYE MASK
It’ll come in handy chiefly on long flights 
during a day, when the sunlight doesn’t 
allow for a peaceful sleep. It’s perfect also 
for those who change time zones.

4. EAR PLUGS
Thanks to them, you won’t have to listen 
to other passengers’ conversations or 
children’s screams. They’re indispen-
sable when you want to shut yourself 
off from your surroundings and spend 
a while in peace and quiet.

5. WATERPROOF CASE 
It will protect your documents, telephone 
or digital camera from dirt, sand and 
water. It’ll prove useful especially for 
those who think about sailing, camping, 
canoeing or visiting the beach. One less 
thing to worry about!

6. MINI WASHING-MACHINE
Thanks to it, you’ll do the laundry in no 
time at all – all you need is several min-
utes, a little bit of detergent and some wa-
ter. This gadget proves helpful especially 
on trips with children.

7. TRAVEL IRON
Perfect for those, who can’t imagine 
wearing crumpled clothes. The device, 
thanks to its slide mechanism, can be 
folded to a small size. If you care about 
neat appearance, you’ll certainly find 
some place for it in your suitcase.

8. SOLAR CHARGER
It’ll help you charge batteries in your 
mobile devices, such as telephone, tablet 
or digital camera, in any place exposed 
to the sun. It’s enough to stick it to the 
window so that it can draw energy and, if 
need be, charge your electronics.

9. BEACH MAT
Do you know that there exists a “sand-
proof” mat for the beach? Everything 
thanks to its material. If you find it deeply 
disturbing that your mat is constantly 
covered with sand, you should definitely 
pamper yourself to this gadget.

10. SELFIE STICK
A worldwide hit, thanks to which you 
can take amazingly good pictures. It is 
a telescopic handle, a button and a case, 
in which you put your phone – easy! 

Życzymy



 72 

Voyage Café – nasza kawiar-
nia na sali odlotów zagra-
nicznych, zmieniła się nie 
do poznania. Wysokie, hoke-

rowe krzesła oraz stoliki z ciemnego 
drewna nadały temu miejscu fanta-
stycznego, industrialnego charakteru, 
który został uzupełniony piękną zie-
lenią. Całość ozdobiły kwiaty w beto-
nowych donicach oraz lampy rodem 
z Brooklynu. Dla wygody pojawiły się 
także zielone, welurowe fotele. 

Kawiarnia zwiększyła też swój 
asortyment. Oczywiście aromatyczne 
kawy i domowe ciasta nadal znajdują 
się w ofercie, jednak dla głodnych pa-
sażerów pojawiły się również robione 
na miejscu burgery, kanapki czy hot 
dogi. Oprócz tego w menu znajdują się 
też świeżo wyciskane soki, muffiny 
i ciastka do kawy. Słowem: dla każde-
go coś dobrego. 

A wszystko po to, żeby umilić czas 
pasażerom czekającym na odlot.

Serdecznie zapraszamy!   

Voyage Café  
– totalna metamorfoza

 IN ENGLISH

Voyage Café  
– total metamorphosis
Voyage Café, our coffee shop in the interna-
tional departures hall, has changed beyond 
recognition. High chairs and tables made 
of dark wood have given the place a fantas-
tic, industrial character, complimented by 
beautiful green colour. The icing on the cake 
are flowers in cement pots and Brooklyn-like 
lamps. For our customers’ convenience, there 
also appeared green velour armchairs.

What is more, the café has diversified 
its menu. Of course, fragrant coffees and 
homemade cakes are still in the offer, but 
with hungry passengers in mind, there 
appeared freshly prepared burgers, sand-
wiches and hot-dogs. Additionally, we can 
now enjoy freshly squeezed juice, muffins 
and cookies to coffee. In short: everyone 
will find something to their liking.

All of this for one single reason – to 
make the time pass more pleasantly for 
passengers waiting for their flight.

Please make sure you visit us! 

LOTNISKO    AIRPORT



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 FR8719/20 737

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
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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

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






