
Morski horoskop wakacyjny AD 2012, 
czyli co Neptun na to?

B a r a n  21.03 - 20.04
Swawolne Barany będą mogły tego lata brykać 
do woli. Muszą jednak pamiętać, aby zachować 
trochę energii na okres po wakacjach. 
Rozwiązłe i frywolne Barany powinny również 
ograniczyć swój legendarny tępy upór. Dzięki 
temu mogą przeżyć kilka miłych przygód 
podczas wakacji.

B y k  21.04 - 20.05
Ociężałe i niezbyt błyskotliwe Byki w 
najbliższych miesiącach mogą liczyć na 
litość i wsparcie ze strony Władcy Mórz. 
Za Jego sprawą krótkowzroczne Byki będą 
tego lata sięgać, gdzie wzrok nie sięga i 
brać się za realizację najbardziej szalonych 
planów, znacznie wykraczających poza ich 
ograniczone horyzonty.

B l i ź n i ę t a  21.05-21.06
Bliźnięta są symbolem rozdwojenia jaźni, 
przez co traktowane są podejrzliwie. Jednak 
Bliźniętom z nikim w życiu nie będzie tak 
dobrze jak z innymi Bliźniętami. Będą zatem 
podczas najbliższych wakacji poszukiwać 
swoich podwójnych drugich połówek. Oby nie 
skończyło się to czworaczkami!

Ra k  22.06 – 22.07
Bojaźliwe i wycofane Raki z reguły obawiają 
się wszelkich zmian, które mogłyby 
wprowadzić zamęt w ich otoczeniu. Pan 
Mórz będzie miał to jednak na uwadze i w 
najbliższych tygodniach troskliwie zaopiekuje 
się Rakami, chroniąc je przed wszelkimi 
nieprzyjemnościami. Jedyne, na co muszą 
uważać, to aby nie spiec raka na słońcu. 

L e w  23.07 – 23.08
Lwy jako stworzenia z natury nie znoszące 
wody są szczególnie narażone na złośliwość 
Neptuna. Tego lata dumne i pyszne Lwy 
powinny poskromić swoją wyniosłość. W 
przeciwnym razie Neptun może ostudzić ich 
humory kubłem zimnej wody z nieba. 

P a n n a  24.08 – 22.09
Leniwe z natury i zapatrzone w siebie 
Panny uwielbiają wakacje, podczas których 
rozkwitają i czarują otoczenie. Powstała z 
morskiej piany Wenus będzie opiekować się 
Pannami. Mogą one zatem szaleć do woli, 
pamiętając jednak o tym, że najlepsza nawet 
zabawa może skończyć się płaczem.

Wa g a  23.09 – 22.10
Wahliwe i pozbawione własnego zdania 
Wagi nie będą mogły zdecydować się dokąd 
wyjechać na wakacje. Samotne Wagi mogą tego 
lata zdecydować się na związek z kimś, kto 
pomoże im przejść przez życie. Szczególnie 
godna polecenia jest relacja z Bykiem, który 
jest stały w uczuciach i podobnie jak krowa nie 
zmienia zdania. 

S ko r p i o n  23.10 – 21.11
Legendarna jadowitość i dwulicowość 
skorpionów jest w rzeczywistości 
spowodowana tym, że są one strachliwe. 
Tego lata jednak nic złego im nie grozi. 
Znerwicowane Skorpiony powinny zatem się 
zrelaksować, usunąć z siebie nieco jadu i dać 
się lubić.

S t r z e l e c  22.11 – 21.12
Kochającym wolność Strzelcom te wakacje 
pomogą zerwać z rutyną. Opieka Zefira, 
władcy wiatru pomoże im oderwać się 
od codzienności i przeżyć coś nowego. 
Zarozumiałe i skłonne do filozofowania 
Strzelce nie powinny jednak przesadzać aby 
nie zanudzać innych swoimi mądrościami. 

Ko z i o r o ż e c  22.12 – 19. 01
Uszczypliwe i wyrachowane Koziorożce 
miewają problemy z nawiązaniem znajomości. 
Tego lata powinny zatem pozwolić sobie na 
odrobinę relaksu. Z drugiej strony Koziorożce 
stąpające czterema kopytami po ziemi 
potrafią, mimo przeciwności, zorganizować 
sobie wspaniałe wakacje.

Wo d n i k  20. 01 – 18. 02
Wodnik ze swej natury jest ulubieńcem Władcy 
Mórz i może liczyć na jego przychylność. W 
nadchodzących tygodniach silny wiatr w żagle 
będzie pchał Wodniki przez spokojne morze do 
sukcesu zarówno w uczuciach jak i w karierze.

R y b y  19.02 – 20.03
Neptun wspiera wszystkie ‘wodne’ znaki. 
Ryby tego lata będą więc wesoło i swawolnie 
pluskać. Powinny jednak uważać, żeby swoim 
pluskaniem nie namącić i nie rozgniewać 
Trytona. Mogą wówczas skończyć nadziane na 
jego trójząb. 

Zły Gargamel jest adeptem czarnej magii, zaliczył 
dwa i pół semestru w Akademii Czarnoksiężników, 
zajmuje się też studiami nad astrologią 
stosowaną, New Age oraz wróżeniem ze zużytych 
kuponów lotto. 

Piłkarskie Euro 2012 
okiem Londyńczyka 
Łukasz Filim

ZŁy Gargamel (PI)

Jakże cudownie było poczuć się Polakiem 
pełną parą! Być dumnie przystrojonym i 
pomalowanym w biało-czerwone barwy! 
Tu na zaprzyjaźnionej obczyźnie oraz w 
kraju, u siebie. Czułem tą więź polskości, siłę 
wspólnotowości, radość z bycia razem, ze 
spotykania się w jednym celu, aby wesprzeć 
naszych wyjątkowych chłopców. Nawet, 
jeśli ta radość została doprawiona smakiem 
sportowej porażki, to przeżywałem ją z 
przyjaciółmi w godny sposób.

Jestem szczęściarzem! Dane mi było 
(słono za to zapłaciłem!!!) przeżyć mecz 
otwarcia na żywo, na Stadionie Narodowym 
pełnym naszych barw i niesamowitego 
dopingu! Wokoło mnie  ponad 56 tys. 
rozentuzjazmowanych kibiców. Jakże serce 
rosło, obserwując te tłumy maszerujące 
Alejami Jerozolimskimi w Warszawie, 
jadącymi tramwajami, autobusami, kolejką, 
metrem i samochodami. W pochodzie 
radości i zabawy, w atmosferze święta i 
poczucia wyjątkowości przeżywanej chwili. 
Nie inaczej było w domach, świetlicach, 
stołówkach i pubach. 
 

Dziękujemy za Euro! A już za chwilę 
Olimpiada w Londynie, jaka będzie, co 
wniesie do naszego życia, co my wniesiemy 
do niej?
Zobaczymy…

Już za chwilę Olimpiada w Londynie. PKOl 
zaprosił organizacje polonijne do pomocy 
w organizacji wydarzeń towarzyszących 
udziałowi Polski w Olimpiadzie. PPL 
też będzie brał czynny udział w tym 
wielodniowym przedsięwzięciu. Członków 
i sympatyków PPL chętnych do włączenia 
się w organizację (jako wolontariusze) 
zapraszamy do kontaktu z Radą PPL. 
Wszystkich, których interesuje program 
imprez towarzyszących Olimpiadzie, 
przygotowanych przez PKOl oraz tych, 
którzy chcieliby skorzystać z bogatej ich 
oferty zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółami na stronie: 

www.polonialondyn2012.pl lub 
www.polonialondon2012.co.uk 

PPLink
Grupa Medialna PPL
Numer 1

Wszystko zaczęło się jesienią 2005 roku od niewinnego postu umieszczonego przez 
Mariusza Augustyniaka na portalu Londynek.net. Post nosił tytuł „Polish Professionals 
in London” a pierwsza odpowiedź brzmiała mniej więcej tak: Człowieku tu nie ma innych 
profesjonalistów – jesteś sam!
Kolejne odpowiedzi były jednak bardziej obiecujące. Do stycznia zgłosiło się ponad 100 
osób! Potem były spotkania organizacyjne, które tylko potwierdzały potrzebę integracji 
młodej Polonii. Chwilę później „londynkowi” profesjonaliści natrafili na grupę Polaków 
spotykających się co miesiąc w pubie Tao pod szyldem „Polscy Profesjonaliści”. Dzięki 
wspólnym celom siły szybko zostały połączone. Była to już grupa około 200 osób. 
Rozpoczęły się prace nad pierwszą stroną internetową i logiem organizacji. Oficjalnie 
Polish Professionals in London jako organizacja z własnym statutem działa od 2006 
roku. Skład pierwszej Rady PPL: Mariusz Augustyniak, Jacek Maguza, Bartek 
Wasiewski, Konrad Winiarczyk, Maciek Mochoł, Ela Hońko, Justyna Copik.

Flagowe działania PPL, takie jak udział w akcji „Polacy głosują”, 
czy kampania na rzecz „Prawdy Historycznej” przypadły na 
rok 2008. Dzięki takim projektom w szeregach PPL zaczęli 
pojawiać się silni liderzy, dzięki którym organizacja nabierała 
wyrazistości i przyciągała nowych członków. Kształt, jaki PPL 
ma dzisiaj, organizacja zaczęła przybierać pod okiem Adama 
Komarnickiego, jej dwukrotnego przewodniczącego.

Obecna Rada w składzie: Mikołaj Paszkowski, 
przewodniczący, oraz Gosia Leszczyńska, Bożena 
Botul, Łukasz Filim, Krzysztof Polonka z brawurą, 
ale też z wielkim powodzeniem pchają PPL-owy 
wózek do przodu!

Marzena Maciejewska



Skąd pewność, że ludzka umiejętność 
myślenia to dar ewolucji, a nie jej 
przekleństwo?
Szkocka wyspa Skye. Dziesięć godzin 
jazdy samochodem, autostrada M4, M6, 
M-ileś tam i wysiadam w raju. Moczę 
stopy w posolonej wodzie i podglądam 
foki. Beznogie. Bezkształtne. Bezmyślne? 
A jednak z jaką gracją płyną w tą i z 
powrotem wzdłuż linii brzegu. Odwracają 
się do góry brzuchem, bawią w berka, 
nurkują. Zamykam oczy i każdym swoim 
porem w skórze chłonę bryzę, słońce, 
naturę i ciszę. Wyłączam się. Zawieszam 
się jak zawirusowany pecet i beztrosko 
trwam. Ale, zaraz! Tak zupełnie odlecieć 
w bezmyślną próżnię? A co z myślę, więc 
jestem? Sekundę później już w głowie 
słyszę znajomy jazgot: ciekawe co w pracy 
słychać… a w domu co nowego?
Szkocka wyspa Skye. Pięknie tu. Zanim 
większa foka dopłynie do swojej wysepki, 
miliony Londyńczyków kupią kawę na 
wynos, pod pachę wsadzą poranną gazetę, 
przecisną się przez bramki metra i spędzą 
kilkadziesiąt minut bezwiednie snując 
podobny do mojego, wewnętrzny monolog. 
Dlaczego więc robię dokładnie to samo 

skoro dzielą mnie od nich setki mil. Chcę 
tak jak foki trwać w zgodzie w naturą, 
nic-nie-myśleć w rytm fal. Ja tymczasem 
zamiast upajać się Szkocją, pozwalam 
myślom dryfować w kierunku jazgotu 
stolicy. Ponownie zamykam więc powieki. 
Spółka Ego & Mind Ltd jakby przycichła. 
Z domyślnego trybu o nazwie stres, praca, 
przyszłość przełączam się na foczy tryb 
o nazwie tu i teraz. Co za ulga, żadnej 
dyskusji, a w zamian niedoceniany spokój. 
Święty spokój. 
Skąd pewność, że ludzka umiejętność 
myślenia to dar ewolucji, a nie jej 
przekleństwo? Czy powinniśmy być dumni 
z cywilizacji, która wytresowała nas na 
istoty wiecznie myślące o czasie minionym 
lub tym, co dopiero nadejdzie? Czy 
potrafimy zatrzymać potok, ba, wodospad 
komentujących wszystko myśli? Podobno 
mamy ich około 60 tysięcy dziennie! 
Dlaczego tak obca jest naszej kulturze 
wewnętrzna cisza? 
Trwam więc w chwili, obserwuję świat. 
Jestem. Wstaję, kłaniam się fokom i 
wdzięczna im za lekcję nie-myślenia… 
myślę: niech się święci święty spokój.

K t o ,  c o ?  . . .Pirat! Jaki jest? - każdy 
widzi. Zwykle młody mężczyzna z lekkim 
zarostem. Przystojny, dobrze zbudowany 
Blondyn. Opcjonalnie brunet. Oczywiście 
zdarzają sie też piratki,  chociaż jak 
w wielu dziedzinach życia i tu panuje 
dyskryminacja. Ale drogie piratki – 
przyjdzie jeszcze nasz czas! 

Ko g o ,  c z e g o ...szuka?
Czasem nie wiadomo do końca czego 
szuka pirat. Ukrytego skarbu, ukochanej 
dziewczyny, świętego Grala? Trudno 
powiedzieć. Ale jak nie wiadomo o co 
chodzi, chodzi o pieniądze. 

Ko m u ,  c z e m u  …stawia czoła? 
Pirat na swojej drodze napotyka liczne 
przeszkody. Jego przeciwnicy są często 
okrutni, przebiegli i mściwi. Zły charakter 
odbija się na wyglądzie. Przeciwnik pirata 
jest brzydki!  

Ko g o ,  c o  …zdobywa? Pirat przy okazji 
dość znaczącej poprawy sytuacji materialnej 
często zdobywa serce ukochanej. Podobno 

pieniądze szczęścia nie dają i nie można 
kupić miłości. Jak na złość piratom się jednak 
wszystko udaje. Mając zabezpieczone konto 
bankowe, kupują perukę i przez Szwajcar≠ie 
lecą na Karaiby. Cieszą się słońcem, sączą 
drinka z palemką i nucą: Reggae night, we 
come together when the feeling’s right Reggae 
night, and we’ll be jammin ‘till the morning 
ligh... 

Z  k i m ,  z  c z y m  …lubią się 
pokazywać?  
Zwykle z papugą na ramieniu. Pirat lubi także 
małe, bardzo inteligentne małpki. Nie znany 
jest pirat który by lubił psy nawet te jeżdżące 
koleją na gapę. 

O  k i m ,  o  c z y m  ...marzą piraci i 
piratki?  
Johny Depp, Orlando Bloom...Keira Knightley. 

O ,  P i r a t  …stoi obok Ciebie!  
Niebezpiecznie blisko!!! Pije  i uśmiecha 
się od ucha do ucha! To może być Twój pirat. 
Bądź czujny!

Przypadki piratki Tamizą 
na ucztę do 
Bałtyku

Focza filozofia

Ola Jackowska

Agnieszka Siedlecka

Agnieszka Siedlecka

Gosia Skibińska – kapitan. Założycielka grupy Media PPL i naczelna 
istota niniejszej gazetki. Jako doświadczona dziennikarka niczego się nie boi 
i   prowadzi redakcję przez wzburzony ocean mediów.  

Marzena Maciejewska – bosman. Weteranka PPL. Z zamiłowania 
zajmuje się fotografią, więc ma wprawione oko. Dlatego z bocianiego 
gniazda wypatruje newsów z dalekiego lądu.

Agnieszka Siedlecka – intendent. Słynie z upodobania do dobrego 
jedzenia. Pisze recenzje od których ślinka cieknie. W czasie sjesty oddaje 
się filozoficznym rozważaniom z czego potem powstają felietony.

Ola Jackowska - nawigator Jak mało kto zna się na piractwie i piratach. 
Sumienna, precyzyjna i zawsze na czas, wytycza załodze prawidłowy kurs. 

Kasia  Nowicka – radiotelegrafistka. W niniejszym wydaniu zajmowała 
się nasłuchiwaniem co w  wodzie piszczy czyli sondowaniem dna i 
opinii publicznej. Jako świeżo upieczona mama wykazała się matczyną 
cierpliwością wobec odpytywanych. 

Marta Ratuszyńska – starszy mechanik.W dzieciństwie bawiła się 
klockami lego, jest więc specjalistką od składania i łamania. Artysta-Łamacz.

Paweł Ibek – cook. Wiecznie spóźniony pokładowy leń i obibok.
Przygotowuje teksty smaczne i pikantne, ale nie zawsze lekkostrawne. Od 
jego dań zależy morale całej załogi.

Łukasz Filim – przedstawiciel armatora. Delegat z ramienia, czyli członek 
Rady PPL zaokrętowany na pokładzie redakcji. Poza pisaniem zajmuje się 
organizacja, logistyką i sponsoringiem. 

Załoga  w składzie

Samo wnętrze robi wrażenie. Niepozorne wejście 
kryje za sobą ogromną, wysoką na dwanaście 
metrów, nowoczesną salę. Drewniane bele 
wspierają przeszklony sufit. Mnóstwo naturalnego 
światła wraz z bielą ścian tworzą ciepłą atmosferę. 
Klientela doskonale to czuje - większość stolików 
jest zarezerwowana i w ciągu zaledwie kilku minut 
restauracja jest pełna. 
Zaczynamy od barszczu z pasztecikiem i 
syberyjskich kluseczek z mięsem cielęco-
wieprzowym. Brytyjskie podniebienie mojego 
„współdegustatora” nie dowierza smakowi 
barszczu: „To najlepsza zupa, jaką jadłem” – mówi. 
I rzeczywiście, barszcz przeszedłby nawet test 
mojej mamy. W skali od jednego do dziesięciu, 
dziesięć. Pasztecik rozpływa się w ustach, podobnie 
jak syberyjskie plemeni. Nie jestem fanką mięsa, 
ale idealnie doprawione kluseczki dzielnie bronią 
się swoim smakiem. Lekko podsmażone pierogi z 
twarogiem i ziemniakami są zdradziecko lekkie i 
nieoczekiwanie duże. Po zaledwie trzech sztukach 
zaczynam wątpić czy damy radę jeszcze cokolwiek 
zjeść. 
Polskie korzenie właściciela, słowiańska gościnność 
i umiłowanie jedzenia mają zdecydowanie 
przełożenie na wielkość serwowanych tu dań. 
Porcja mizerii na przykład spokojnie wystarczy dla 
dwóch osób. Chcielibyśmy spróbować sałatkę z 
kraba, pieczoną przepiórkę, tatar, bliny z kawiorem, 
baraninę, halibuta, dorsza z kaszą i wiele innych 
jeszcze dań z bogatego menu, ale żołądek jest 
już pełen. Zgodnie zamawiamy tylko jeden deser, 
którym się sprawiedliwie dzielimy. Makowiec 
(porcja dla King Konga) nie jest, ku mojemu 
zaskoczeniu, tradycyjną roladą ciasta drożdżowego 
z makowo-bakaliowym nadzieniem, ale wilgotnym 
makowym ciastem, które świetnie współgra z  
mieszanką suszonych owoców w polewie oraz 
śmietaną. 
Koneser alkoholi byłby również w pełni 
usatysfakcjonowany, wybór wódek, piw i koktajli 
jest w barze imponujący. Bałtyk zdecydowanie 
polecam, ahoj! 
Specjalnością „Baltic” jest kuchnia szeroko 
rozumianej Europy Wschodniej, od Polski przez 
Węgry aż po odległą Gruzję, Rosję, do centralnej 
Azji. Cena obiadu na osobę około £20 - £25 z 
drinkiem. Pamiętajcie o doliczeniu 12,5% service 
charge. 

Baltic Restaurant & Bar 
74 Blackfriars Road, London, SE 8 HA 
stacja Southwark, linia Jubilee 
www.balticrestaurant.co.uk 
tel. 020 7928 1111

Sonda Czego życzysz PPL?

Samotnie lub grupowo przemierzamy 
egzotyczne zakątki. Kolekcjonujemy skały. 
Piszemy książki, słowniki, wiersze. Serwujemy 
owsiankę z rzeżuchą. I jeszcze drobiazg – 
biegamy w maratonach - najszybciej wśród 
londyńskich Polaków. Tacy jesteśmy. My-PPL.
Imponująca kolekcja skał kompletowana z 
zapałem latami przez Kasię Długoń to jedno z 
nielicznych niecodziennych hobby i sposobów na 
spędzanie wolnego czasu członków PPL. Warunki 
mieszkaniowe nie pozwoliły Kasi przywlec z Polski 
do Londynu eksponatów. A ma ich ponad tysiąc! 
Wciąż jednak na wspomnienie słowa wapień lub 
piaskowiec ulega dziwnemu rozmarzeniu. 

Tłumacze biegli
Każdy z nas przeczytał jakąś książkę. Ale nie 
każdy ją napisał. „Słownik psycholingwistyczny 
języka polskiego” to dzieło Tymoteusza 
Bojczuka. Jak mówi Tymek wszystkie znane mu 
słowniki etymologiczne traktowały do tej pory o 
pochodzeniu danego słowa. Tymek postanowił 
pokazać jakie skojarzenia towarzyszyły powstaniu 
danego słowa i… napisał słownik, w którym zajął 
się mostem, nożem, boiskiem, łódką czy płotem. 
W PPL książki czytamy, piszemy, ale też 
tłumaczymy. Te popularnonaukowe - o mediach, 
komunikacji masowej, współczesnej kulturze i 
subkulturze tłumaczy Agata Sadza. Gdy drobny 
druk zmęczy jej oczy… Agata robi kolczyki. Dużo 
więcej energii spala biegając w maratonach. W 
bieganiu może jednak liczyć na towarzystwo innych 
członków PPL. 
Sportowego wysiłku na cele charytatywne chętnie 
podjął się w maju team w składzie: Aga Wicińska, 
Michał Kicman i Konrad Gawroński. Odziani w 
pianki i przeurocze różowe czepki śmiałkowie 
musieli przepłynąć milę Tamizą. Teraz są bogatsi o 
doświadczenie, że woda w Tamizie, jak przyznaje 
Konrad, jest niemiłosiernie słona. Największe 
sportowe sukcesy we wszelkich możliwych 
wyścigach odnotował jednak Jakub Pawłowski. 
Kuba biega w maratonach i wśród Polaków z UK 
nie ma sobie równych. W ubiegłym roku dobiegł 
najszybciej ze wszystkich startujących w maratonie 
londyńskim naszych rodaków. W tym roku poprawił 
swój czas o 30 sekund.
Wyścigi i rajdy to niemal specjalność w naszej 
organizacji. Co roku na trasie Londyn – Mongolia 
rozgrywany jest rajd pojazdami zdecydowanie nie-
rajdowymi. 4 lata temu na starcie w rozklekotanym 

Polonezie rocznik 1995, pojawił się Rafał Geremek 
z ekipą przyjaciół. Dzielne auto dowiozło Polaków 
pod samą mongolską granicę, gdzie ze złamanym 
podwoziem odmówiło dalszej współpracy. Jest 
szansa, że stoi tam do dzisiaj.

Nie lada Rada
Bożena Botul, która jako księgowa zajmuje sie 
PPL-owymi finansami i wypada jej mieć węża w 
kieszeni, w czasie wolnym od pracy... wygina się jak 
wąż. Od kilku lat jej hobby jest joga, którą uprawia 
pod okiem najlepszych londyńskich nauczycieli. 
‘Do rany przyłóż’ Gosia Leszczyńska ma też bardzo 
kojący talent – jest mistrzynią w przyrządzaniu 
owsianki. W zależności od nastroju i temperamentu 
głodomora, Gosia ma w menu owsiankę zarówno 
konserwatywną: z rodzynkami, orzechami, 
cynamonem jak również rewolucyjną: z rzeżuchą 
czy solą morską. Owsiankę typu vintage Gosia 
doprawia solidną łychą babcinej marmolady. Tym, 
co jeszcze nigdy nie zamienili słowa z Łukaszem 
Filimem, zdradzamy, że Łukasz ma słabość do 
rymowanych wypowiedzi. Wszystko zaczęło się w 
technikum, gdy polonistka zachęciła chłopaków 
do udziału w konkursie na stworzenie własnej 
poezji. Łukasz konkursu nie wygrał, ale pisać 
wierszy też nie przestał. Po drodze doszło pisanie 
bajek. Większość swojej twórczości dedykuje 
siostrzeńcowi, który na każde urodziny tradycyjnie 
już otrzymuje nowe „dzieło”. Stojący na czele PPL-
owej Rady Mikołaj Paszkowski ostatnio przycupnął 
sobie przy spokojnym hobby, jakim jest włoska 
kuchnia. Chce się wyspecjalizować we włoskich 
ciasteczkach (makaroniki). Kulinarne ciągoty 
spowodowane są najprawdopodobniej tym, że 
Mikołaj, jak sam o sobie mówi, z niejednego pieca 
w życiu już jadł. Rozwoził pizzę rowerem po Nowym 
Yorku. Remontował jachty na Florydzie. Woził 
ludzi rikszą w Londynie. Pracował jako fotograf w 
Niemczech, gdzie służby mundurowe zatrzymały 
go za… przygotowywanie ataku terrorystycznego. 
Stare pasje dają o sobie znać. Mikołaj wrócił 
ostatnio do żeglarstwa i przygotowuje się do 
egzaminu na patent kapitański. Kolejna osoba w 
Radzie PPL to Krzysiu Polonka, czyli człowiek do 
zadań specjalnych. Jeśli nie widać go na jakiejś 
imprezie, to znaczy, że dzielnie reprezentuje PPL na 
przeróżnych spotkaniach i najpewniej ma problem 
z drogą powrotną. Bo trudności z powrotami to 
jego nadprzyrodzona specjalność! Gdy wybrał 
się do Kanady w 2001 roku, na dzień powrotu 

wybrał… 11 września. Z powodu ataków w Nowym 
Yorku niebo nad Ameryką Północną zostało 
zamknięte i pobyt przedłużył się o 2 tygodnie. 
Gdy tylko Krzysiek pojechał do Tajlandii jesienią 
2008, tamtejsza opozycja zaczęła protestować 
i lotniska zostały pozamykane. Egzotyczna 
wyprawa przedłużyła się nieoczekiwanie o 5 dni. 
Od tamtego czasu na ścianie u Krzysztofa wisi 
maska tajlandzkiego demona i odpędza fatum. W 
dużym skrócie, to Krzysiek przeszedł Andami do 
Machu Picchu, 3 dni spędził w azjatyckiej dżungli, 
przepłynął Nil i objechał dookoła Islandię.

Filozofia pod baobabem
W chwili, gdy świętujemy swoje 5-lecie, gdzieś 
w środku Azji, Bartek Wójtowicz zjada zamiast 
chipsów kolejnego karalucha z rusztu. Gdy wróci 
do Londynu zacznie planować rejs po Karaibach. 
Zamierza wówczas odkurzyć żeglarskiego bakcyla, 
po którym do dzisiaj pozostała mu umiejętność 
wiązania przeróżnych węzłów żeglarskich.
Egzotyczne wyprawy są nagminne w PPL. 
Byliśmy wszędzie, nawet w Burkina Faso, kraju 
o największym na świecie analfabetyzmie. 
Precyzyjniej rzecz ujmując był tam Dominik 
Siedlecki. W podróż na Czarny Ląd wyruszył 
samotnie. Jednak już na pokładzie samolotu 
zawarł pierwsze znajomości, dzięki którym znalazł 
nocleg i afrykańskiego przewodnika. Bez takiego 
przewodnika, pewnie nie dane by mu było 
skosztować owocu baobabu. Równie ciekawa 
była wizyta w afrykańskiej szkole. Uczniowie mieli 
okazję po raz pierwszy w życiu trzymać w ręce 
aparat fotograficzny a nawet robić zdjęcia, które 
po powrocie do Londynu zostały wydrukowane i 
wysłane do Burkina Faso.
Dominik uwielbia podróże bo, jak mówi, dają mu 
szerszy pogląd na świat, przywracają właściwą 
perspektywą na życie i dzięki temu potrafi on 
odróżnić rzeczy ważne od błahych. Interesuje go 
świat i mieszkający w nim ludzie, którzy mimo że 
zamieszkują geograficznie kulturowo i religijnie 
różne strefy, to tak naprawdę są do siebie bardzo 
podobni. Największą przyjemnością dla Dominika 
jest usiąść z tzw. tubylcem (tambylcem) i po 
prostu pogadać, pofilozofować, pokontemplować 
otaczającą ich rzeczywistość. 

Jesteśmy normalni
Gosia Skibińska

Kasia Nowicka

Życzę PPL, żeby 
najbliższy plan 5-letni 
był wykonany w 
200%.

Życzenia są nie 
ważne, ważne są 
prezenty.

Życzę PPL dalszego 
rozwoju i przyciągania 
ciekawych osób, a 
także poszerzania 
zakresu działalności 
organizacji.

Życzę PPL, żeby 
przetrwało Euro 
2012.

Życzę PPL stu pieciu 
lat, sukcesów, 
najlepszych kontaktów 
oraz drinków co 2 
tygodnie a nie co 
miesiąc.


