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Jan Wichrowski: Świetna ekipa ludzi, z który-
mi zawsze chce się zamienić kilka słów przy 
porannej kawie. 

Ewa Zielonka-Mossoczy: Zespół bardzo kre-
atywnych, pracowitych i serdecznych ludzi.

Ola Rodo: Ludzie... silni, zgrani i twórczy.

Maria Jaksik-Fikus: Druga rodzina. Znam 
chłopaków 18 lat. Wiele etapów życia w pra-
cowni przeszliśmy razem, tych łatwiejszych 
i tych gorszych; tych wesołych i smutnych. 
Po wielu latach współpracy dalej i zawsze 
mogę na nich liczyć – a to w dzisiejszych 
czasach jest dla mnie dużą wartością. 

Tomasz Majewski: Macki obejmujące co-
raz więcej.

Jan Wichrowski: A great team of people with 
whom you always want to have a little chat 
over a cup of coffee in the morning. 

Ewa Zielonka-Mossoczy: A team of very 
creative, hard-working and warm-hearted 
people.

Ola Rodo: Strong, creative people 
with a team spirit.

Maria Jaksik-Fikus: My second family. I’ve 
known these guys for 18 years. In this studio, 
we went together through many stages 
of life: easier and more difficult, cheerful and 
sad. After many years of working together, 
I can still and always count on them, and this 
means a lot to me nowadays.

Tomasz Majewski: Tentacles that spread 
further and further.

Medusa Group, czyli co? 
What is Medusa Group?

Lechu Słomka: Istota. 

Miłosława Niezgoda: Dobry ultramaraton: 
nigdy do końca nie wiesz, co cię spotka. Na 
pewno będzie daleko, profil wysokościowy 
wyglądać będzie jak EKG, ale nie zabraknie 
śmiechu i zabawy. Dla finisherów satysfakcja 
gwarantowana.

Lechu Słomka: A creature. 

Miłosława Niezgoda: Good ultramarathon: you 
never know what will happen. The dis tance 
will for sure be long, the height profile will look 
like an ECG, but there will be plenty of laughs 
and fun. For those who  persevere till the end, 
satisfaction is guaranteed.

Dobry ultramaraton: 
nigdy do końca nie 
wiesz, co cię spotka.

Good ultramarathon: you never 
know what will happen.

Druga rodzina.

My second family.
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