
MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA 
RZESZÓW-JASIONKA OFFICIAL AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU

RZE_FREE_WIFI

NR [94] | 2019

C zy t a j  #gdz i eko lw iek j e s t e ś

Zbliż telefon i odczytaj film
 

WOJCIECH 
SOLARZ



w w w . f a r y s d e s i g n . p lw w w . f a r y s d e s i g n . p l



Nasz magazyn monitorowany jest przez 
Instytut Monitorowania Mediów

8

38

24

54

8 STREFA VIP VIP ZONE 
Wojciech Solarz: Deklinując śmiech przez biedronki
Wojciech Solarz: Declining Laughter by Ladybirds

24 PODRÓŻE TRAVEL

Belnashe
Belnashe

34 DESTINATION POMORSKIE
Jesień znaczy rower! Zapraszamy  
na trasę EuroVelo 10!
Cycle Through the Autumn! Discover  

EuroVelo 10 Trail!

38 STREFA VIP VIP ZONE

Kompletnie zaskoczenie na polskiej scenie  
muzycznej! Oto - Blauka
A Complete Surprise in Polish Music. Meet Blauka

46 FELIETON COLUMN

Tomasz Organek: Winna latorośl 
Tomasz Organek: The Grapevine 

48 MODA FASHION

Nie chcemy być trendi
We Do Not Want to Be Trendy

54 MODA FASHION

It's everywhere
It's everywhere

61 DODATEK PORTU LOTNICZEGO
AIRPORT ADD-ON

ZDJĘCIE NA OKŁADCE   
Daniel Raczyński

WYDAWCA 

Anywhere.pl
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25, 882 072 755
fax: 58 719 39 20

Wydawca: Marcin Ranuszkiewicz
Redaktor naczleny: Jakub Wejkszner 
Dyrektor ds. Komunikacji i PR: Katarzyna Świacka
Dyrektor ds. Sprzedaży: Dagmara Zielińska,  
Zespół: Kamil Niedzielski, Maja Reichert
Szef działu graficznego: Alicja Rynkiewicz
Zespół graficzny: Julia Wójcik, Tymoteusz Głuszko
Dział IT: Aleksander Domański
Tłumaczenie: Anna Jasińska, 
Zespół redakcyjny: strony 6-7
Współpraca fotograficzna: Monika Szałek, 
Michał Buddabar, Aleksandra Mecwaldowska, 
Bartosz Maciejewski, Mateusz Sałata

Na licencji: asz-reklama / biuro@asz-reklama.eu

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i materiałów 
redakcyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
treść nadesłanych ogłoszeń reklamowych. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów

 

NA ZLECENIE 

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
Jasionka 942
36-002 Jasionka 
+48 17 852-00-81  
+48 17 717-86-11
fax +48 17 852-07-09
rzeszowairport@rzeszowairport.pl

LOTNISKOWA PLATFORMA 
MEDIALNA

www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

PARTNER

PROT
Brama Wyżynna
Wały Jagiellońskie 2a
80-887 Gdańsk
www.prot.gda.pl

PATRONAT

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E4 – 5

Magazyn zawiera materiały multimedialne, 
zbliż telefon do strony oznaczone aplikacją 

i odczytaj film.

Nasze magazyny lotniskowe:

Sprawdź na anywhere.pl

Gdańsk Poznań Szczecin

 

MAGAZ YN PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM . LECHA WAŁĘSY  / GDANSK LECH WALESA AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
pobierz na lotnisku
FREELIVE&TRAVEL

C zy t a j  #gdz i eko lw iek j e s t e ś

Zbliż telefon i odczytaj film
 

NR (135) 2019
ISSN 1899-5098

ALEKSA NDR A
KURZAK

ROBERTO
ALAGNA

Zbliż telefon i odczytaj film
 



6 – 7 W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

A
CI

EJ
 Z

IE
N

K
IE

W
IC

Z
, (

4)
, M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(5
), 

T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (6
), 

M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(7

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
(8

), 
M

A
T 

P
R

A
SO

W
E 

(9
-1

0)
. 

 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

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. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .

JAKUB
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było 
gotowe. Redaktor prowa-
dzący Anywhere.pl.

.ENGLISH  His main goal is 
to become a published au-
thor or convince himself that 
society wasn't ready. Editor-
-in-chief at Anywhere.pl.

ŁUKASZ 
KRAJNIK

Anglista, tłumacz i autor 
artykułów dotyczących 
szeroko pojętej popkultury.  
Zwolennik braku podziałów 
na sztukę wysoką i niską. 
Wielbiciel barwnej estetyki 
lat osiemdziesiątych. 

ENGLISH Anglicist, trans-
lator and author of pop-
culture centered articles. 
Enthusiast of not dividing 
between high and low art. 
Passionate about vivid 
80’s aesthetic.
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Cześć Wojtek.
Cześć, witam serdecznie.

Dzisiaj spotykamy się dla Anywhere.pl z tobą, w tym 
jakże pięknym, polskim China Town. 
Bardzo fajne miejsce. 

Powiem ci szczerze, że może nie byłem twoim fanem 
od zawsze, bo zazwyczaj kojarzyłem cię z rolami 
gdzieś w tle, acz były to role mocno wyraziste. 
Przygotowując się do tej rozmowy przejrzałem całą 
twoją twórczość jeśli chodzi o kabaret, o filmy, o La 
La Poland i powiem szczerze – naprawdę jestem 
zaskoczony, że tego rodzaju komedia istnieje 
w Polsce, strasznie trudno mi było ją dostrzec. 
Dziękuję bardzo. Nasz kabaret to jest chyba taka dro-
ga od jakichś 10 lat. Ja zawsze bardzo lubiłem te rejony 
i jak myślałem o aktorstwie, zawsze myślałem  w kate-
goriach kabaretu i komedii. Nawet na pierwszym roku 
studiów wszyscy od razu mówili, że Wojtek Solarz i tak 
jak będzie grał wiersz Herberta to będzie go robił w sty-
lu kabaretowym. Natomiast jeżeli chodzi o kabaret to 
nasz kabaret został stworzony w 2010 roku z potrzeby 
absurdu i podróży absurdalnej po Polsce, po Warszawie 
i po naszych potrzebach, potrzebach aktorów. Z Micha-
łem Walczakiem, który teraz jest twórcą Pożaru w bur-
delu, najpierw stworzyliśmy Kabaret na koniec świata 
w 2010 roku, w Teatrze Dramatycznym i to się jakoś 
utrzymuje od wielu lat. Potem przyszli kolejni ludzie, 
Wawrzyniec Kostrzewski, nasz reżyser, Maciej Makow-
ski, Sebastian Stankiewicz, z  którym w  międzyczasie 
zrobiliśmy film Bobry, Olga Szarzyńska, Zuza Gra-
bowska, Iza Dąbrowska, Robert Majewski i taką ekipą 
zaczęliśmy podróżować po abstrakcyjnych światach, 
a mi to zawsze było najbliższe. La La Poland, które jest 
kontynuacją Na koniec świata, więc mnóstwo skeczy 
stamtąd było władowanych w La La Poland, kiedy te-
lewizja stwierdziła, że spróbuje to na swojej antenie, co 
nas zaskoczyło, bo bardzo zależało nam, by przemycić 
taki rodzaj humoru. Zawsze chcieliśmy robić coś w sty-
lu Monty Pythona, mistrzów największych, czy zrobić 
takie Little Britain polskie. Nie było to łatwo, ale w tę 
stronę uderzamy. 

Tak, to prawda. I też zauważyłem w twoim filmie 
reżyserskim Okna, okna, to jest jakby Monty Python 
od tyłu. Kiedy policja łapie rycerzy na samym końcu 
w Świętym Graalu, wtedy zaczyna się Twój film. 
Scena z Sebastianem Stankiewiczem, który jeździ róż-
nymi epokami powstała z tego, że kiedyś napisałem 
osobistą historię tych okien. Pożegnania o chłopa-
ku, co chodzi po lesie, coś mu się ukazuje i  podąża 
za tym światłem. Napisałem to opowiadanie po czym 
przepisałem to na scenariusz filmowy, ale musiałem 
to jakoś zacząć. Przekleiłem jakiś inny scenariusz, 
który pisałem i który zaczynał się właśnie od takich 
głupich zaczęć historycznych. Chciałem kiedyś zro-
bić taki film, który zaczyna się np. od tego, że rozma-
wiamy, mamy wywiad, a potem ja patrzę, dojeżdżamy 
z kamerą do słonecznika, a tam wchodzimy w historię 
glonów, muchy wędrują gdzieś po Pradze, lądują ja-
kieś państwa, tam jest sytuacja sensacyjna, jedziemy 

w jakąś historyczną sytuację, która nas prowadzi i na-
gle wracamy tu, kanałami, wychodzi ktoś, np. Marcin 
i nam oznajmia, że koniec. Takie jaja konwencjonalne. 
Michał Walczak mi zawsze to mówił, mylenie tropów.

To tropy lynchowskie, jak np. w porównaniu do 
sceny z Blue velvet. Tam w trawie leżało gnijące 
ludzkie ucho, w które wchodziliśmy i tymi tunelami 
się dalej przedzieramy. 
To jest ten strumień świadomości, który pojawia się na-
gle, kiedy idziesz ulicą i coś się uruchamia, skojarzania, 
wspomnienia itp.. A potem świat nas uczy, żeby wkuwać 
alfabet, że masz prowadzić wywiad i masz go prowadzić 
w schemacie, pytanie-pytanie albo żeby nauczyć się ta-
kiego klasycznego widzenia świata, żebyśmy dojrzale 
stąpali po ziemi i przez to czasem odrzucamy te dziwne 
skojarzenia, które nam wprowadzają głębsze lub bocz-
ne przeżycia, stany, światy, które się do nas dobijają. 
Jeżeli jesteśmy otwarci też na nie to czy jest to bardziej 
absurdalnie czy bardziej poważnie, nagle możemy stwo-
rzyć coś szerszego.

Sztuka nie powinna naśladować życia w sposób 1:1, 
bo wtedy tak naprawdę naśladujesz jedynie coś, co 
oglądasz codziennie. Gdy przekrzywiasz i próbujesz 
pokazać przez tę sztukę wszystkie elementy, które 
są w ludzkiej głowie, pryzmat, przez który patrzymy 
na świat. I wydaje mi się, że ty to robisz.
Sztuka jest po to, by coś uwypuklić, przekształcić, po-
tem jak myślimy w ten sposób to nam wraca podsta-
wówka i bajki Krasickiego, Fredro, Molier. To byli ci 
mistrzowie, którzy brali tę rzeczywistość, wykrzywiali 
i śmiali się z niej. 

Nadpisywali to, co jest między ludźmi nad samą 
treść rzeczywistą. 
Nie gubiąc tego, bo to ważne, żeby nie gubić linii sensu, 
tego pierwotnego sensu. Okna, okna, opowieść o człowie-
ku, który siedzi na ambonie i uprawia absurdalny zawód, 
jest oparte na faktach. Kręciliśmy kiedyś ze szkołą Wajdy 
jakiś krótkometrażowy film na poligonie Borne Sulino-
wo, kilkanaście hektarów przestrzeni zupełnie zostawio-
nej. Na samym środku stała metalowa budka, miała z 10 
metrów. Pamiętam, że siedzieliśmy z Maćkiem Marczew-
skim, z którym graliśmy takie poboczne role i przez cały 
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dzień patrzyliśmy na kolesia, który siedział 
w tej budce. Mnie strasznie interesowało kto 
tam siedzi przez cały dzień, więc weszliśmy 
na tę budkę i tam był taki był właśnie czło-
wiek, a oprócz niego – kompletnie nic. I on 
siedział tam, nie było nic, jakieś kromki chle-
ba suszone, siedział na 10 metrach i przed 
sobą miał również absolutnie nic, tyko ten 
poligon, hektary krzaków. Zapytałem co tam 
robi, a on mi na to, że siedzi za brata, bo brat 
pilnował, ale schodził i złamał nogę i on od 
4 miesięcy go zastępuje. Zapytałem więc co 
tam robi. Na co on: ”Siedzę sobie”. Zapyta-
łem ile godzin, a on, że 14 godzin dziennie. 
Zapytałem czy się nie nudzi, a on, że nie, jest 
w porządku. Na poligonie jest też tak, że nie 

masz w ogóle zwierząt i ponieważ poligon był 
wojskowy, to one uciekły, nic tam nie  było, 
a koleś z urzędu ma tego pilnować. Zapyta-
łem czy cokolwiek się tam zdarza, na co on, 
że pewnie, że przy jednym krzaku jakieś 3 ty-
godnie temu widział sarenkę. 

Jest taka prawda, że życie się rymuje, bo 
to nie jest trudne znaleźć analogię między 
tym co on robi, a tym bezsensem, który 
ludzie robią np. w Warszawie. 
Praca w korporacji itp. – jaka jest różnica? 
Oczywiście z szacunkiem dla ich pracy. Ktoś 
kiedyś mądrze powiedział, że jak znajdujesz 
sens w tym co robisz to możesz czyścić toaletę 
i robić to wspaniale, dając ludziom dobro. 

Coś, co wyróżnia komedię, którą 
uprawiasz to, co przynamniej dla mnie 
jest interesujące, moment zauważenia, 
że w śmiechu jest potrzebne cierpienie, 
bo bez cierpienia w śmiechu zostaje nam 
tylko rechot. I wydaje mi się, że komedia 
w Polsce jest często rechotowata, nie 
masz takiego wrażenia? 
To prawda. Rzeczywiście, zawsze jak się-
gamy czy to po kamerę, czy jak robimy coś 
w kabarecie, musi mieć zakorzenienie w rze-
czywistości, w środku ten żart musi cię bo-
leć, musi cię przekręcić, musi być o czymś, 
musi też kosztować ciebie, ten wysiłek musi 
się pojawić. To jest ciekawe co mówisz też 
dlatego, że podobno w Starożytnej Grecji 
uważało się dramat jako tragedię i komedię. 
U nas panuje przekonanie, że dramat jest 

tym elementem wyższym. I pewnie tak jest, 
natomiast wiele też jest opinii, że tak na-
prawdę to komedia w jakimś sensie jest jesz-
cze wyżej niż dramat, dlatego że nie dość, że 
musisz przerobić to przez siebie, to jeszcze 
dodajesz dystans komedii. 

Wydaje mi się także, że miejsce, 
w którym się czujesz bardzo dobrze to 
niezręczność. Takie trudne sytuacje, 
kiedy ludzie nie wiedzą jak się 
zachować, bo istnieją określone zasady 
społeczne, których nie rozumieją, ale ich 
przestrzegają. W momencie, gdy te normy 
się załamują poprzez krzywe zwierciadło, 
stoją i nie wiedzą co zrobić. 
Taki rodzaj zakłopotanego chłopca, mężczy-
zny, to zawsze było mi bliskie. Ten archetyp 
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zawsze mnie pasjonował, badanie światów, łączenie ich. 
Wydaje mi się, że z tego wychodzi absurd, zażenowanie, 
kiedy ludzie próbują połączyć swoje światy, a nie wie-
dzą jak. Np. ktoś mi kiedyś opowiadał, że prowadził pierw-
szą lekcję w szkole, pani przyszła i chciała wyjść do dzieci, 
ale dzieci się wstydziły, bo nie wiedziały jak działać. Ona 
też nie wiedziała, bo była pierwszy dzień. Jest cisza, po-
tem coś powiedziała o nauce i jest pytanie: To może chcie-
libyście o coś zapytać? I chłopiec podnosząc rękę mówi: 
Chciałem powiedzieć, że w Lidlu jest dzisiaj przecena na 
arbuzy, bo były po 6,80 zł, a teraz jest po 5,90 i można ku-
pić taniej. Próby nawiązania kontaktów z różnych stron, 
a nie kompatybilność kodów.  

Ja też uważam, że jeżeli chodzi o te kody kulturowe 
to one są ustanowione arbitralnie i to jest chyba 
największy problem. One nie są z naturalnego ciągu 
życia, to jest tak jak z tradycją i chyba Nietzsche 
o tym kiedyś pisał, że właściwie to jest taka 
kwestia, że jakiś czas temu pewna grupa ludzi 
ustaliła pewien wzorzec zachowania, w oparciu 
o rzeczywistość, która była wtedy aktualna i my, 
z jakiegoś powodu, 100 lat później robimy to samo. 
Dokładnie, nie adaptujemy do własnej rzeczywistości, 
a żyjemy pierwszy raz, więc musimy sobie wtłoczyć te 
mądrości do głowy, acz musimy je poznać po swojemu.

Tak, wydaje mi się, że ta adaptacja jest bardzo 
trudna. Konserwatyzm czy pewnego rodzaju 
tradycjonalizm daje swego rodzaju stabilizację. 
Wiesz co gdzie jest i wiesz jak się zachować w każdej 
sytuacji. Przełamywanie schematu, jak ty np. 
próbujesz robić, jest strasznie trudne dla ludzi. Nie 
mogą tego zaakceptować jako własnej przestrzeni, 
nie czują się w tym dobrze, bo nie mają haków. 
To prawda, choć ja zawsze trochę się zaczepiałem, a tro-
chę nie, uczę się przez lata. Zawsze mówi się to wśród 
aktorów, czy w rodzinach – a kiedy ty będziesz jak taki 
pan Łapicki? Ja bym chciała, żebyś ty tak ładnie mówił 
jak pan Zapasiewicz. I to jest ok, tylko każdy musi zna-
leźć swoją drogę, swoją prawdę i wtedy będziesz po swo-
jemu panem Łapicki. 

Kiedy matka była młoda to wtedy to było modne. 
I też osiągnęło jakiś statut kanonu. 

My zawsze wracamy do swojej młodości, żeby 
powiedzieć sobie, że kiedyś było fajnie. I to nie 
dlatego, że było wtedy fajnie, tylko dlatego, że 
byliśmy wtedy młodzi.  Chciałem też porozmawiać 

chwilę o oknach i przyznać się też do tego, że nie 
do końca zrozumiałem ten film, próbowałem go 
ugryźć na kilka sposobów, ale chyba nie uchwyciłem 
sedna. Może możesz mi pomóc?
To jest moja osobista wypowiedź o pewnym pożegnaniu 
świata, w którym gdzieś jest jakiś bohater, który gdzieś 
żyje, ma jakąś pracę, która jest bardziej lub mniej ab-
surdalna, on tam siedzi, koledzy gdzieś walczą ze swo-
imi głuszcami, a on, ten Wojtek, gdzieś się zagubił. Też 
żegnałem się ze swoim związkiem. I mimo życia, które 
się dzieje, które musi się spełnić, które go bardziej lub 
mniej interesuje, po prostu cały czas ma w głowie tę 
przeszłość, z którą musi się pożegnać. Okna, ta dziew-
czyna, ta nieustająca, powracająca myśl. To równie do-
brze mógłby być ktoś, kto siedzi, a cały czas biedronka 
siada mu na ramieniu i go ciągle rozprasza. Nie wie dla-
czego, przecież to tylko biedronka. W końcu dochodzi 
do tego, że rzeczywiście kiedyś, jak był zakochany bez 
pamięci to ta biedronka była. Wracające coś, co mu nie 
daje spokoju, fabularność, taki strumień świadomości 
gdzie on wchodzi do tego pokoju i widzi, że tego związku, 
tej miłości już nie ma i musi wyjść, a wokół dzieją się ja-
kieś absurdalne rzeczy. Ja je po prostu lubię umieszczać, 
tego rodzaju przeżycia w absurdalnych klimatach, a czę-
sto wydaje mi się, jak idziemy na peryferie swoich uczuć, 
emocji i przeżyć, lęków, depresji, zmierzamy się z czymś 
głębszym. Często wykonujemy jakieś takie rzeczy, któ-
rych byśmy nie wykonali. Siedzisz w domu i tak cię coś 
dręczy, że wyszedłeś. Normalnie być poszedł do sklepu, 
kupił piwo i wrócił, zalał smutek, a coś cię tak męczy, 
że nagle robisz coś innego i idziesz 2 kilometry przed 
siebie. To ci czyści głowę, idziesz, bo coś cię wypchało. 
Dochodzisz do jakiejś wsi, tam spotykasz jakiegoś face-
ta, on ci mówi żeby się z nim napić, opowiada ci historię 
swojego życia i myślisz, że to niesamowite, bo normla-
nie siedziałeś przez 3 lata w swojej chałupie, a jednak coś 
z ciebie wyszło. 

Też w kwestii tego, że to jest jego szkiełko i dla nas 
jego szkiełko może być zupełnie nietransparentne, 
a dla niego to jest po prostu rzeczywistość.
Coś ci ciągle wraca, coś niewyjaśnionego, aż musisz się 
temu przyjrzeć głębiej i porozmawiać jeszcze, rozwią-
zać, a może zrozumieć, że to ma odejść. 

Grubo. 
Jest coś takiego, że jak zaczynamy wypluwać z siebie 
pewne rzeczy to przychodzą do ciebie dziwne skoja-
rzenia, przychodzi ci balustrada z balkonu. Prawdzi-
we skojarzenie, że to nie ma prawa i miejsca tu być, 
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Bar Praska w Warszawie za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

Today, we’re meeting for Anywhere.pl in 
this beautiful Polish China Town. 
It’s a great place. 

To be honest, I wasn’t a big fan of 
yours because I usually associated you 
with some background roles – even 
though I must admit they were very 
distinctive. While preparing for this 
conversation, I went through your 
achievements in cabaret, films, La La 
Poland, and I must admit I’m really 

ENGLISH 

DECLINING LAUGHTER BY LADYBIRDS

My uncle told me a few truths. He told me 
what it means to be a man among people. Why 
when we hear a phrase like ‘a pin fastened to 
the foreskin with an invisible thread,’ we can’t 
just ignore it, because it’s a part of us. We don’t 
know which one, but we can always find out.

Hello, Wojtek.
Hello there.

ale jest jednak. I normalnie sobie wyrzucasz 
to. To o tym jest, o pewnym pożegnaniu i na-
dziei na inny świat, na nowe otwarcie, dlatego 
wyjeżdżam z tego dołu. 

To też  z nadzieją na nowe otwarcie, 
dziękuję bardzo za rozmowę. 
Dziękuję, tydzień temu mi się urodziła 
córeczka. 

Pozdrawiamy córeczkę. 
Tak i moją Asię pozdrawiamy serdecznie. 

surprised that this kind of comedy exists in 
Poland; it was very hard for me to see. 
Thank you very much. We’ve been dealing with caba-
ret for about 10 years. I always liked this field and when 
I thought about acting, I always saw myself in cabaret 
and comedy. Even in the first year of my studies, every-
one was saying that even if Wojtek Solarz was playing 
a poem by Herbert, he’d do it in a cabaret-style. As re-
gards cabaret, our group was set up in 2010 of the need 
for absurd and an absurd journey across Poland, War-
saw and for us, actors. With Michał Walczak, who is the 
author of The Fire in the Brothel, we set up Kabaret na 

koniec świata in the Dramatic Theatre in 2010, and 
it still exists. Then, other people came around, Waw-
rzyniec Kostrzewski, our director, Maciej Makowski, 
Sebastian Stankiewicz, with whom we shot the film 
‘The Beavers’, Olga Szarzyńska, Zuza Grabowska, Iza 
Dąbrowska, Robert Majewski – we started to travel 
across abstract worlds, which had always been close to 
me. La La Poland is a continuation of To the End of the 
World and it contains plenty of skits from it. When televi-
sion decided to broadcast it, we were very happy and sur-
prised because we really wanted to slip such kind of hu-
mour. We’d always wanted to do something like Monty 
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Python, the masters of humour, or a Polish 
Little Britain. It wasn't easy, but we’re head-
ing in that direction. 

Yes, that’s true. I’ve also noticed that the 
film ‘Windows, Windows’, which you’ve 
directed, is like Monty Python from 
backwards. When the police catch the 
knights at the end of The Holy Grail, this is 
where your film begins. 
The scene with Sebastian Stankiewicz, who 
travels across different periods, was based on 
the story of those windows. Farewells about 
a boy, who walks in the woods, sees some-
thing and follows the light. I wrote this sto-
ry and then turned it into a screenplay, but 
I had to begin it somehow. So I used another 
screenplay I’d written, which began with such 
silly historical starts. I wanted to make a film 
which would start, for example, from a scene 
where we’re talking, having an interview, then 
I look and see, the camera goes on a sunflow-
er, and there we enter a story about algae, flies 
wander somewhere in Prague, some coun-
tries land, something sensational happens, 
we go into a historical situation, which leads 
us here through the sewers, someone comes 
in, for example, Marcin and says it’s over. 
Such kicks with the convention. Michał Wal-
czak has always said that, confusing trails.

These are Lynch-like trails, just like, for 
example, in a scene from Blue Velvet. 
There was a rotting human ear in the 
glass there, which we entered and 
scraped through the tunnels. 
This stream of consciousness appears sud-
denly when you're walking the street; some-
thing is triggered, associations, memories, 
etc. Then, the world teaches us to learn the 
alphabet, carry out an interview follow-
ing a question-question pattern, adopt such 
a conventional perspective on the world, grow 
up and be more mature, and we sometimes 
reject those strange associations, which bring 
deeper or lateral emotions, states, or univers-
es hammering on our door. If we opened our-
selves to them – whether it’s more absurd or 
serious – we could create something broader.

Art shouldn’t imitate life one to one, 
because then, you only imitate something 
you see daily. It should rather distort reality 
and try to present all those elements that 
are in our head, our perspective on the 
world. And I think that’s what you do.
The purpose of art is to highlight and dis-
tort objects – then, when we think that 
way, it takes us to primary school with Kra-
sicki’s tales, Fredro, Molier. They were the 
masters who would take that reality, dis-
tort it, and laugh at it. 
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there, some dried slices of bread, and he 
was sitting ten metres up above the ground. 
There was nothing in front of him either, only 
the training ground and hectares of bushes. 
I asked what he was doing there, and he said 
he was covering for his brother, because his 
brother was watching the area, but broke 
his leg while coming down, and he had been 
covering for him for four months. So I asked 
him what exactly he was doing there. And he 
was like, ‘Sitting.’ I asked for how long, and he 
said that 14 hours a day. I asked whether he 
wasn’t bored, and he was like, ‘No, it’s fine.’ 
At the training ground, there are no animals. 
They all ran away, because it was an army 
training ground. There was nothing there, 
and the guy had to watch it anyway. I asked 
whether anything happened there at all, and 
he said that yes, that he saw a roe deer about 
three weeks before.

It’s said that life rhymes, because it’s not 
hard to draw an analogy between what 
he was doing and that nonsense people 
do in, for example, Warsaw. 
Working in a corporation etc. – what’s the dif-
ference? Of course, with all due respect for 
their work. Someone once said that if you see 
sense in what you’re doing, you can even clean 
up toilets and be great at it, doing good. 

The thing that sets apart the comedy 
you deal with, which I find interesting, is 
the moment of realisation that laughter 
requires suffering, because – without 
suffering – laughter is but a cackle. And 
I believe that comedy in Poland is often 
cackled, would you agree? 
That’s true. Indeed, whenever we take the 
camera or do something as a cabaret group, it 
must be rooted in reality, the joke must hurt 
you, distort you, be about something, cost 
something, you have to make an effort. It’s 
interesting, because it’s said that in Ancient 
Greece, drama comprised tragedy and com-
edy. Today, the drama is regarded as a higher 
element. And I  guess it’s true, but there are 
plenty of opinions that comedy is higher than 
drama in some sense, because you don’t only 
need to filter it through yourself but also add 
a comic perspective. 

I also believe that you feel comfortable in 
awkwardness; difficult situations where 
people don’t know how to act, because 
there are specific social rules which they 
don’t understand but abide by. When those 
rules are distorted in a crooked mirror, they 
suddenly don’t know what to do. 
This figure of a confused boy, man, has always 
been close to me. I’ve always been fascinated 
with this archetype, exploring and combining 
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several hectares of abandoned space. In the 
middle, there was a metal box, about ten me-
tres high. I remember that I was sitting with 
Maciek Marczewski, we were playing some 
supporting roles, and looking at the guy sit-
ting in that box. I was really curious who is 
sitting there all day, so we went up to the box, 
and there was that guy and nothing else. And 
he was just sitting there, there was nothing 

They put relationships between people over 
the real content. 
Without losing touch with it, because it’s 
important not to lose the line of sense, the 
primary sense. Windows, Windows, a story 
about a man sitting into a pulpit and perform-
ing an absurd job, is based on facts. Once, we 
were making a short film with Wajda School 
at the Borne Sulinowo training ground; 



somewhere with their capercailzies, while 
he, Wojtek, got lost somewhere. I also bid 
farewell to my relationship. And despite 
the life that is happening, which must come 
true, which he finds more or less interesting, 
his past is still stuck in his head, and he has 
to say goodbye to it. Windows, that girl, that 
recurring thought. It could also be someone 
who is sitting, and a ladybird is constantly 
landing on his arm and distracting him. He 
doesn’t know why, it’s just a ladybird. Final-
ly, he realises that once, when he was madly 
in love, that ladybird was there, too. A recur-
ring thing that keeps bugging him, some 
stream of consciousness when he walks 
into that room and sees that the relation-
ship, that love is no longer there are he has 
to leave, and absurd things are happening 
around him. I just like to set such experienc-
es in an absurd environment; it often seems 
to me that when we reach the periphery of 
our feelings, emotions, experiences, fears, 
depression, we face something deeper. We 
often do things which we wouldn’t normally 
do. You stay at home, and something keeps 
bugging you to such an extent that you go 
out. Normally, you’d go to a shop, buy a beer, 
and come back, drink to forget, but some-
thing keeps bugging you, and you suddenly 
do something else and go two kilometres 
ahead. This helps you clear your head; you 
go because something has pushed you. You 
reach some village, where you meet a guy, 
he asks you to drink with him, tells you a sto-
ry of his life, and you think it’s incredible, 
because you were sitting at home for three 
years, and still, you turned out to be fine. 

Also that it’s his glass, and for us, this 
glass can be completely opaque while for 
him, it’s just reality.
Something keeps coming back, something 
that can’t be explained, and you need to take 
a closer look at it and talk about it, try to settle 
it down, and perhaps it’ll go away. 

That’s a good one. 
When you start to spit out some things, you 
get strange associations, such as a balcony 
balustrade. A true association, that it can’t 
be here, but it still is. And you just spit it 
out. It’s about some farewell and hope for 
a different world, a new opening, that’s why 
I’m going up from that hole. 

That’s also in hope for a new opening; thank 
you for the meeting. 
Thank you. Last week, my little daughter 
was born. 

Greetings to your little daughter. 
Yes, and greetings to my Asia. 

traditionalism, provides us with stability. 
You know what is where and how to act 
in every situation. Breaking the pattern, 
what you’re trying to do, is much more 
difficult. People can’t accept it as their 
own space, don’t feel comfortable in it, 
because they don’t have any reference. 
That’s true, although I’ve always caught 
hold of something a little, or not, I’ve been 
learning that for years. Actors or families 
always say things like, ‘When are you go-
ing to be like Mr Łapicki?’ Or ‘I’d like you 
to speak as beautifully as Mr Zapasiewicz.’ 
And that’s fine, but everyone must find 
their own way, their own truth, to be a Mr 
Łapicki in their own way. 

When the mother was young, it was in style. 
And achieved the status of the canon. 

We always come back to our youth with 
fondness. And it’s not because it was great 
but because we were young at the time. 
I also wanted to talk a little about Windows 
and admit that I didn’t entirely understand 
the film; I tried to approach it in several 
ways, but I think I didn’t get the essence of 
it. Can you help me?
It’s my personal story about some farewell to 
a world where there is some hero, who lives 
somewhere, has some job, which is more or 
less absurd, he sits there, his friends fight 

different worlds. It seems that situations 
where people try to combine their worlds and 
don't know how to do it lead to absurd, em-
barrassment. For example, someone told me 
about their first lesson at school. She came 
and wanted to go out to the children, but they 
were shy because they didn’t know how to act. 
She didn’t know that either, because it was her 
first day. It was silent. Then, she said some-
thing about learning and asked, ‘Do you have 
any questions?’ A boy raised his hand and 
said, ‘I wanted to say that watermelons are on 
sale in Lidl today; they were 6.80 zlotys, and 
now are 5.90.’ There were attempts to make 
contact from both sides, but the codes were 
incompatible.

I also think that as regards those cultural 
codes, the biggest problem is that they’re 
arbitrary. They don’t result from natural 
situations; it's a little like tradition, and 
I guess Nietzsche once wrote about it, 
that some time ago, some group of people 
specified some model of behaviour based 
on the then reality and we, for some 
reason, follow it 100 years later. 
Exactly. We don’t adapt it to our reality. We live 
for the first time, so we need to learn all those 
truths but by discovering them ourselves.

Yes, it seems that this adaptation is very 
difficult. Conservatism, or some kind of 
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

ADDIS ABABA ZDOBYWANE JEST PRZEZ CHIŃSKIE FIRMY, 
KTÓRE WYGRYWAJĄ PRZETARGI NA JEGO ROZBUDOWĘ. MIA-
STO JEST AMBITNE, CHCE SIĘ SZYBKO ROZWIJAĆ, STAWIAJĄC 
CORAZ WYŻSZE BUDYNKI. BUDOWLE POWSTAJĄ SZYBKO, 
OPOWIADAJĄ MI TUTEJSI LUDZIE, MASY CHIŃCZYKÓW ZALE-
WAJĄ TEN KRAJ. JEST ICH TYLU, ŻE DZIECI ULICY NAZYWAJĄ 
MNIE, JAK I KAŻDEGO „FORENCHI“ (OBCEGO) - CHINA.
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ażda ulica, dzielnica i zakątek Addis to choroba, 
to niesprawiedliwość i wykluczenie. W bogatej 
części Bole gangrena patrzy z ukrycia na mijające 

ją torebki znanej marki „made in Italy“. W rozgrzanym do 
czerwoności, betonowym mieście stolicy Etiopii mijają się 
dziennie dwa światy.

Chorych i zdrowych.I tak jak na całym świecie, te dwa 
byty pomimo tego, że są od siebie zależne, nigdy się nie 
połączą. Jedni nie wpuszczą drugich do swojej przestrze-
ni. Ludzie mijają chorujących pewnym krokiem, sporo 
z nich zostawią monetę, pomogli, poczuli się lżej, spełnili 
obowiązek, odchodząc przed siebie, boją się spojrzeć  cho-
robie w oczy. Rozmowa z taką osobą, potrzymanie jej za 
rękę przecież nie pomoże. Lepiej rzucić groszem, czło-
wiek chociaż zje. 

Sytuacja na ulicy informuje mnie, że służba zdrowia, 
szczególnie ortopedia, ma się tutaj słabo. Reumatologia 
nie istnieje. Przekonałem się o tym, idąc do szpitala. Naj-
większy szpital znajduje się w dzielnicy Mexico. Spędzam 
tam pół dnia, szukając oddziału reumatologii. Pielęgniar-
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ki, lekarze nie wiedzą gdzie jest. Panuje chaos, a widoki na 
każdym piętrze wchodzą we mnie głęboko, jednocześnie 
budują mnie, leczą. Czuję dziwną wieź oraz strach, nad 
którym nie potrafię zapanować. Często personel odsyła 
mnie do budynku rehabilitacji. Nikt nie słyszał o reumato-
logii? W końcu dostaje telefon do doktora z oddziału.

Umawiam się jeszcze tego samego dnia. To młody, pe-
łen pasji lekarz. Spotykam go na ostatnim piętrze w jego 
małym gabinecie, pełnego chęci w tej nierównej i osamot-
nionej walce o los chorujących.

Bardzo się ucieszył na mój widok. Od razu dzwoni 
do znajomych z informacją, że aktywista z Polski przy-
jechał do nas, wypytuje też o sytuację w naszym kraju. 
Nie muszę być lekarzem, aby wiedzieć, że zdjęcia które zo-
baczyłem pokazują tylko, że reumatyzmu tutaj się nie le-
czy. Zobaczyłem ludzi, których zjada ta choroba. W Etiopii 
nie ma leków biologicznych, które tak dobrze sprawdzają 
się na Zachodzie. Cena za pomoc człowiekowi w cierpie-
niu, kosztuje sporo. Ludzie, którzy mają szczęście, pienią-
dze i trafiają do lekarza skazani są co najwyżej na Me-
thotrexat. Plagą natomiast są niezdiagnozowani, którzy 
wychodzą na ulicę szukać pomocy, nie mając pojęcia co 
im jest. Brak lekarzy, nowoczesnych metod leczenia, reha-
bilitacji oraz świadomości to wyroki dla wielu.

Wielu tych, których spotykałem na ulicy. To był jedyny 
mój kontakt z lekarzem. Więcej nie potrzebowałem. Wra-
cam na ulicę, każde zdjęcie i widok korytarzy jeszcze we 
mnie żyje.

Chodzę przy dźwiękach muzyki „yena bita“ – to kilka 
prostych, ale przerażających dźwięków. Słyszę je przy 
najcięższych przypadkach, odczuwam wtedy strach, czło-
wiek leży na ulicy, a małe radyjko informuje o tym, że każ-
dy jest równy, każdemu należy się szacunek i nie ma ludzi 

CHODZĘ PR Z Y DŹ W IĘK ACH 
MUZ Y K I „Y ENA BITA” – TO 
K ILK A PROSTYCH, A LE 
PR ZER A ŻA JĄCYCH DŹ W IĘKÓW.

Ż A DE N P OL I T Y K N I E 
SP OJ R Z Y ZZ A SWOJ E J 

PR Z YC I E M N I A N E J SZ Y BY 
C HO C I A Ż PR Z EZ C H W I L Ę 
NA N I EW YG ODN Y W I D OK.

M A U E S

lepszych i gorszych. Taki człowiek zazwyczaj 
nie reaguje lub leży przykryty kocem, nie po-
kazując swojego kalectwa.

Droga z lotniska wiedzie przez dzielni-
ce Bole, na której mnóstwo bezdomnych 
szuka swoich szans na zarobek. Tę drogę 
obrali też decydenci, politycy z  Afryki 
i Zachodu. Przylatują do Addis na różne 
szczyty polityczne, zastanawiają się jak 
naprawić i przyspieszyć rozwój tego kraju. 
Kiedy przylatują, Bole zmienia się nie do 
poznania, jest mnóstwo żołnierzy, ruch 
wstrzymany, drogi wysprzątane, cisza. Po-
zamiatano też wszystkich chorych z ulicy. 
Dziś można spacerować, jest też więcej za-
chodnich turystów, nie ma drastycznych 
obrazków. Żaden polityk nie spojrzy zza 
swojej przyciemnianej szyby chociaż przez 
chwilę na niewygodny widok.

Politycy bezpiecznie dojeżdżają do swoich 
hoteli. Ja stoję w korku godzinę. Nie można 
dojechać, droga zamknięta na czas przejazdu 
czarnych samochodów z  ludźmi, którzy 
będą naprawiać ten kraj. Siedzimy w tak-
sówce. Jest 7 miejsc siedzących, nas osiem-
nastu jak się doliczyłem.

Za mną kolejne kilkanaście taksówek, 
wszyscy czekamy, temperatura ponad trzy-
dzieści stopni, ale nikt się nie zbuntuje, bieda, 
gorszy sort nie ma głosu, został mu zabrany 
od urodzenia i tak już zostanie. 

Jeden z kolejnych dni, tym razem dzielni-
ca Gerji, gdzie mieszkam. Zatrzymałem się 

dłużej przy jednym spojrzeniu. To były pogo-
dzone i ciekawskie oczy.

Oczy kobiety która siedziała na starym 
wózku inwalidzkim. Kupiłem u niej kartę 
do telefonu aby się zbliżyć, złapać kontakt. 
W około biegała mała dziewczynka ubrana 
w brudną białą sukienkę. Praktycznie wcho-
dziła na mnie, powodując złość u mamy. Ja 
mam natomiast pierwszą relację.

Kolejne próby podejścia bliżej spotkały się 
z reakcją otoczenia. Taksówkarze, sprzedaw-
cy czekali tylko aż wyciągnę aparat, aby mnie 
zjeść. Wszyscy znali i dbali tutaj o Belnashe, 
bo tak miała na imię 27 letnia kobieta, której 
stopy były powykrzywiane i zaczynały się pa-
ręnaście centymetrów pod kolanami. Po prze-
pychankach znalazłem tłumacza.

Belnashe po urodzeniu nie rozwijała się 
poprawnie. Od młodych lat nie może chodzić. 
Jest sama ze swoim dzieckiem, nie epatuje jed-
nak  swoim nieszczęściem, radzi sobie jest po-
godna. Od forenchi nie potrzebuje pieniędzy.

Jej życie ułatwiłby wózek elektryczny. 
Musi sporo dojeżdżać, używając siły swoich 
rąk do miejsce gdzie handluje, a obok niej 
idzie mała dziewczynka.

Postanowiłem o  niej napisać i  sfoto-
grafować. Mam na to 5 minut, bo tłum się 
niepokoi. Boją się, że jak inni przyjezdni re-
porterzy zdobędę cierpiące kadry, a potem 
spakuję się do mojego samolotu popijając 
drinka na jego pokładzie.

Parę dni później, 500 km dalej otrzymuję 
wiadomość, że pewna kobieta z Polski, prze-
czytawszy mój tekst zdecydowała się pomóc 
Belnashe. Wsiadam w pierwszy bus do Addis 
i następnego dnia zastanawiam się jak prze-
transportować sporą gotówkę prosto z Polski. 
Mam tylko cztery dni do wylotu. Dochodzi 
kolejny problem, wózek.

Nie ma takich wózków w Addis, jedyne 
elektryczne to te, które Etiopczycy otrzymują 
od różnych akcji humanitarnych z zagranicy.
Pomaga mi tłumacz i tutejszy przyjaciel Da-
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wit. Przez trzy dni zjeździliśmy całe Addis na 
poszukiwaniach. Znajomości na ulicy dopro-
wadzają nas do używanego wózka. Właściciel, 
również osoba na wózku, decyduje się zapro-
ponować zawyżoną kwotę której nie mam 
i nie chce zejść niżej.

Moja znajomość z właścicielem knajpy, 
w której jadam doprowadza nas w końcu do 
sklepu z wózkami. Wszystko zaczyna mieć 
sens, każde wyjście do ludzi, każda przyjaźń. 
Układa się to w całość, powodując łańcuszek, 
który doprowadza mnie do Belnashe. Odnaj-

duję sklep. Wózki to jednak trzykołowe moto-
cykle napędzane paliwem. Duże, ciężkie, a jej 
trudno będzie na to wejść.

Poza tym brakowało ponad 3 tysiące zło-
tych. Właściciel sklepu opuszcza cenę trochę 
cenę w podziękowaniu za pomoc dla tutej-
szych ludzi, resztę kwoty zdobywam w dwa 
dni poprzez zbiórkę na facebooku. 

Belnashe jest szczęśliwa. Będzie się uczyć 
jeździć, a jej wrodzony upór pomoże jej wy-
grać ze swoimi ograniczeniami i wejdzie 
o swoich siłach na tę maszynę. Odbieram pie-
niądze, kupujemy motor.

Jedziemy po Belnashe. Pojawia się uma-
lowana, jakby nowa jej wersja. Tryska z niej 
radość. Ludzie z otoczenia patrzą już na mnie 
z uśmiechem, dziękują mi. Dziewczyna ma 
dwutygodniowy kurs jazdy. Jej życie, dzięki 
fotografii, dzięki reportażowi i wspania-
łym ludziom z Polski, Dawidzie zmienia się.

BOJĄ SI Ę, ŻE JA K I N N I 
PR Z YJ EZDN I R EPORTER Z Y 

ZDOBĘDĘ CI ER PI ĄCE K A DRY, 
A POTEM SPA KUJ Ę SI Ę DO 

MOJ EG O SA MOL OTU POPIJA JĄC 
DR I N K A NA J EG O POK Ł A DZI E.

Następnego dnia wsiadam w samolot. Czego się 
Pan napije? Wino. Dokładnie rok później zakładam 
Fundację, nazywam ją Belnashe od imienia mojej 
bohaterki. Pomogła mi, zainspirowała mnie, otwo-
rzyła oczy, że fotografia, pomimo że dziś tak popu-
larna i bezproduktywna, nadal może zmieniać świat 
i  oddziaływać na drugiego człowieka. Słowo pisane 
także może. Fundacja będzie wspierała rehabilitację 
młodych osób.

To, co zobaczyłem na ulicy i w szpitalu było dla mnie 
najlepszym zastrzykiem, lekarstwem.

Addis mnie uleczył, nie wypada mi myśleć inaczej. 

ENGLISH

BELNASHE

Addis Ababa is dominated by Chinese companies that win tenders 
for new investments. The city is ambitious, wants to develop fast 
and put up higher and higher buildings. The locals say buildings 

are erected fast, and tons of Chinese flood the country. There 
are so many of them that street kids call me like every ‘forenchi’ 
(foreigner) – China.

Every street, district, and corner of Addis is filled with 
disease, disability and exclusion. In the rich part of Bole, 
the gangrene lurks around at stylish bags of the popular 
brand ‘made in Italy’. In the redhot, concrete capital of 
Ethiopia, two worlds exist next to each other.

Of the sick and the healthy. Just like in the whole 
world, these two existences are interdependent but will 
never meet. They will never let the others in. People go 
past the sick fast, a lot of them throw a coin to feel better – 
they have helped, done their duty, they are afraid to look 
the disease in the eyes so they never look back. Talking 
with a sick person or holding their hand is no good any-
way. It is better to give alms to the poor, at least they may 
buy something to eat. 

When I see the situation on the streets, I know that 
healthcare, and orthopaedics in particular, is rather poor 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



here. Rheumatology does not exist. I learned that when 
I went to the hospital. The largest hospital is located in 
the district of Mexico. I spend half a day there, looking 
for the rheumatology ward. Nurses and doctors do not 
know where it is. The place is in chaos; sights on each of 
the floors hit me hard and deep but, at the same time, they 
shape and heal me. I feel a strange bond and fear which 
I cannot control. The staff often send me to the rehabilita-
tion building. Has nobody heard of rheumatology before? 
Finally, I get a call from a doctor from the ward.

I make an appointment for the same day. He is a young, 
passionate doctor. I meet him on the top floor of the build-
ing, in his small office, full of eagerness in this unfair, soli-
tary fight for the well-being of the sick.

He is very glad to see me. He calls his friends to tell 
them that a Polish activist has come and is asking about 
the situation in their country. I do not need to be a doc-
tor to know that what I saw means that rheumatism is not 
treated here. I saw people eaten by the disease. In Ethio-
pia, there are no biological drugs, which are so popular in 
the West. The prize for helping the suffering is very high. 
Those who are lucky, have money, and can go to a doctor, 
are treated with Methotrexate at most. The undiagnosed, 
who look for help on the street, unaware of what is hap-
pening to them, are the plague. The unavailability of doc-
tors and modern treatment and the lack of awareness are 
like a sentence for a lot of people.

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L3 0 – 3 1

A lot of those whom I have met on the 
street.

That was my only meeting with the doc-
tor. I did not need more. I return to the street, 
every photograph and sight of corridors is 
still in my head.

I walk to the sound of ‘yena bita’ music 
– a few simple but terrifying sounds. I hear 
them in the worst situations, and they make 
me afraid. A man is lying on the street, and 
a small radio informs that everyone is equal, 
everyone deserves respect, and there are no 
superior and inferior people. Such a person 
usually does not respond or is lying covered 
with a blanket, hiding their disability.

The road from the airport leads through 
the district of Bole, where a lot of homeless 
people look for a job. This is also the road cho-
sen by the decision-makers, politicians from 
Africa and the West. They come to Addis to 
take part in political summits, debating how 
to fix and speed up the development of the 
country. When they arrive, Bole changes out 
of all recognition: there are plenty of soldiers, 
the traffic is suspended, roads are clean, the 
place is silent. All the sick are taken away 
from the streets. Today, one can take a walk, 
there are more Western tourists, no drastic 
pictures. None of the politicians will look 
from behind their tinted windows at the un-
comfortable picture, even for a moment.

B E L N A S H E

thirty degrees, but nobody says anything, 
the poor, the low-grade have no voice, it was 
taken away from them at birth and that will 
not change. 

Another day, this time the district of 
Gerji, where I am staying. One look made 
me stop for a long while. These eyes were 
calm and curious.

The eyes of a woman in an old wheelchair. 
I bought a phone card from her to get closer. 
A little girl in a white, dirty dress was run-
ning around. She was practically climbing 
me, which made her mother angry. I estab-
lished the first contact.

Other attempts to approach her met 
with a mixed response. Taxi drivers and 
shop assistants were just waiting for me 
to take out the camera to eat me. They all 
knew and cared about Belnashe, because 
that was the name of the 27-year-old wom-
an whose feet were twisted and began sev-
eral centimetres under her knees. After 
some quarrelling, I found an interpreter.

Belnashe did not develop right as a child. 
She could not walk. She raises her daughter 
alone but she does not make a display of her 
sorrow; she is quite cheerful. She does not 
need money from forenchi.

An electric wheelchair would make her 
life much easier. She has to move around 
a lot, using her hands, to get to her trading 
spots, with a little girl beside her.

I  decided to write about her and to 
photograph her. I have five minutes to do 
it, because the crowd is getting anxious. 
They are afraid that just like other visiting 
reporters, I would get heartbreaking pho-
tographs, pack up and fly home, sipping 
a drink during the flight.

Politicians safely get to their hotels. I am 
stuck in traffic for an hour. The road is closed 
for the time of the passage of black cars with 
people who have come here to fix this country. 
We are sitting in a taxi. There are seven seats 
and eighteen of us, if I have counted correctly.

Behind us, there are several more taxis, 
we are all waiting, the temperature is above 



After a few days, 500 kilometres away 
from that place, I receive a message that 
some woman from Poland wants to help Bel-
nashe after she read my text. I get on the first 
bus to Addis and on the following day; I am 
wondering how to transport a lot of money 
from Poland. I have only four days left. Then, 
there is another problem – the wheelchair.

There are no such wheelchairs in Addis – 
the only electric wheelchairs are those which 

starts to make sense, every contact, every 
friendship. Everything falls into place, form-
ing a chain which leads me to Belnashe. I find 
the shop. Wheelchairs are fuel-powered three-
wheeled motorcycles. They are large and 
heavy and may be difficult for her to mount.

Besides, they exceed my budget by three 
thousand zlotys. The shop owner lowers the 
price to thank me for what I am doing for the 
locals; I get the remaining amount in two days 
in a Facebook fundraiser. 

Belnashe is happy. She will learn to ride, 
and her tenacity will help her overcome the 
limitations and mount the machine herself. 
I get the money, and we buy the motorcycle.

We go to fetch Belnashe. She is wearing 
make-up and looks like a new version of her-
self. She is filled with joy. The locals are smil-
ing at me, thanking me. The girl has two-week 
riding training. Her life, thanks to the photo-
graph, the reportage, and wonderful people 
from Poland changes.

On the following day, I get on the plane. 
Would you like anything to drink? Wine, please. 
One year later, I set up a Foundation and name 
it Belnashe after my heroine. She helped me, in-
spired me and opened my eyes; she taught me 
that photography, so popular and unproductive 
nowadays, still can change the world and make 
a difference. The written word can make a dif-
ference, too. The foundation will support the 
rehabilitation of young people.

What I saw on the streets and in the hospi-
tal was the best medicine for me.

Addis has healed me; I  cannot think 
otherwise. 
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Ethiopians receive from foreign humanitar-
ian aid. The interpreter and my local friend, 
Dawit, are helping me. We are riding around 
Addis for three days. Thanks to our street 
contacts, we find a used wheelchair. The own-
er, who is also in the wheelchair, gives us an 
exorbitant price; I do not have so much mon-
ey, and he does not want to go any lower on it.

The owner of the bar where I dine tells us 
about a shop with wheelchairs. Everything 

Zbliż telefon i odczytaj film
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łota Polska Jesień. Widok, który za-
piera dech w piersiach, zachęca do za-
dumy i…siedzenia w domu. Niestety, 

jak doświadcza nas trudna rzeczywistość, 
co roku, od początków okresu jesiennego 
wolimy siedzieć na parapecie z kubkiem go-
rącego napoju oraz dobrą książką. Nie wpły-
wa to dobrze ani na naszą kondycję fizycz-
ną, a przebywanie w nieprzewietrzonych, 
ogrzewanych kaloryferami pomieszcze-
niach może szybko doprowadzić do choro-
by lub po prostu kiepskiego samopoczucia. 
Dlaczego więc nie wybrać się na wycieczkę 
rowerową? Szczególnie, że jest ku temu do-
datkowy powód.

Trasa EuroVelo 10 z Kopenhagi do Gdań-
ska to podróż wręcz legendarna. Każdy cy-
klista marzy o tym, by przejechać się tą spe-
cjalnie przygotowaną od rowerzystów dla 
rowerzystów, trasą, gdzie przy każdym kilo-
metrze zobaczyć można wyjątkowe widoki 
i przeżyć przygodę swojego życia.

W tym artykule skupimy się jednak na 
polskiej części EuroVelo 10, w szczególności 
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Z tych bardziej niespotykanych, warto wska-
zać na poligon wojskowy z czasów drugiej 
wojny światowej, gdzie Niemcy testowali nie-
gdyś artylerię wojskową. Choć trudno jest to 
przebić, polecamy również wizytę w skan-
senie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 
gdzie na własnej skórze możemy się przeko-
nać jak wyglądało życie historycznych Sło-
wińców zamieszkujących niegdyś te tereny.

Niewątpliwie warto również zwrócić uwa-
gę podczas planowania wycieczki na rezerwat 
przyrody Beka, znajdujący się na Pobrzeżu 
Kaszubskim, nad Zatoką Pucką. Jest to część 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sam 
park znajduje się na terenie pochłoniętej nie-
gdyś przez morze miejscowości Beka i stanowi 
dom dla ogromnej ilości rzadkich przedstawi-
cieli flory i fauny, ze szczególnym naciskiem 
na wyjątkowe ptactwo znajdujące się na tere-
nie rezerwatu. Wśród najciekawszych okazów, 
należałoby wymienić takie ptaki jak bąk, gę-
gawa, ohar, szlachar, błotniak stawowy, błot-
niak zbożowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zie-
lonka, żuraw, ostrygojad, sieweczka obrożna, 
krwawodziób, czajka, kszyk, zimorodek, sowa 
błotna i pliszka cytrynowa.

Choć zatem jesienne smutki bliskie są 
każdemu z nas, warto przegnać je wspólnym 
rowerowaniem. Niewiele jest przyjemniej-
szych rzeczy niż liście pod kołami, rozmowy 
pod kocem przy kominku i królestwo ciszy, 
na którą tak niewielu z nas może sobie w dzi-
siejszych czasach pozwolić. 
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CYCLE THROUGH THE AUTUMN!  
DISCOVER EUROVELO 10 TRAIL!

Polish Golden Autumn. A sight to take your 
breath away, bring nostalgia and… make 
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you want to stay at home. Unfortunately, ev-
ery year, when autumn arrives with the cold 
weather, we prefer to sit on the window sill 
with a cup of hot drink and a good book. It 
is not good for our physical well-being, and 
staying in stuffy, radiator-heated rooms 
may soon cause diseases or general unwell-
ness. Why not take a cycling trip then? Es-
pecially if there is a good opportunity for it.

The EuroVelo 10 Trail from Copenhagen 
to Gdańsk is a legendary journey. Every cy-
clist dreams about riding this trail prepared 
by cyclists for cyclists, where you can ad-
mire breathtaking views and have an adven-
ture of a lifetime.

This article, however, will focus on the 
Polish part of EuroVelo 10, in particular, 
the landscapes in the region of the Baltic 
Sea. Starting from Kołobrzeg, through 
Międzyzdroje, Ustka, to Gdańsk – at every 
turn, you will find a place worth stopping by. 
The trail along the coast is constantly devel-
oping. Newly-built paths, parking spaces, 
and signage make cycling along EuroVelo 10 
even more pleasant and eco-friendly. It is 
a great option for families who want to take 
a break from the hustle and bustle of city life 
and are after more secluded, snug hostels 
or resorts, where they can combine physi-
cal activity with the cosiness of a forest cot-
tage. In the world full of stimuli, which have 
a particularly negative effect on children, it 
is an interesting holiday alternative, which 
makes it possible to bring family members 
closer and help save the planet a little.

What are the highlights of the EuroVe-
lo 10 trail? One of them is the Lighthouse 
Trail connecting 17 lighthouses in Zachod-
niopomorskie and Pomorskie Provinces, 
which is definitely a must. The trail covers 

669 kilometres leading through remarkable 
seaside resorts. 

Another spot that you can’t pass up is 
the Słowiński National Park. The coastline 
forest, large coastal lakes, marshes, and the 
showcase of the region – shifting dunes – are 
only some of the attractions of this histor-
ic region. The more unusual attractions in-
clude a military training area from the time 
of the Second World War, where Germans 
used to carry out the military ordinance, 
and the open-air Museum of the Slovinian 
Village in Kluki, where you can learn more 
about the life of historical Slovinians who 
used to live in the region.

While planning your trip, do not for-
get about the Beka Nature Reserve in the 
Kaszubskie Coast, by the Bay of Puck. It is 
a part of the Coastal Landscape Park. The 
park is situated in the village of Beka, which 
was once swallowed by the sea and now is 
home to a great number of rare fauna and 
flora species, including amazing birds in-
habiting the reserve. The specimens that 
you can find in the region include such 
birds as bittern, greylag goose, common 
shelduck, red-breasted merganser, western 
marsh harrier, hen harrier, Montagu's har-
rier, spotted crake, little crake, common 
crane, oystercatcher, common ringed plo-
ver, common redshank, northern lapwing, 
common snipe, common kingfisher, short-
eared owl and citrine wagtail.

Although autumn blues affect all of us, 
try and chase the clouds away with cycling. 
There are not many more pleasant things in 
life than leaves under the wheels, conversa-
tions under a blanket by the fireplace, and 
the kingdom of silence which few of us can 
afford nowadays. 

zaś na krajobrazach w  okolicach Morza 
Bałtyckiego. Począwszy od Kołobrzegu, 
poprzez Międzyzdroje, Ustkę i w końcu – 
Gdańsk, na każdym kroku natkniemy się 
na miejsce, przy którym warto się zatrzy-
mać. Szczególnie, że trasa wzdłuż wybrze-
ża wciąż się rozwija. Nowo wybudowane 
ścieżki, miejsca postojowe, oznakowanie 
sprawią, że podróż EuroVelo 10 będzie przy-
jemna i ekologiczna. Jest to szczególnie cie-
kawa opcja dla rodzin szukających uciecz-
ki od zgiełku wielkiego miasta, w  nieco 
bardziej ustronnych, zacisznych hostelach 
czy kurortach, gdzie przyjemność z wysił-
ku fizycznego można połączyć z zaciszem 
leśnej chatki. W świecie uzależnionym od 
bodźców, wyjątkowo negatywnie wpływają-
cych na dzieci, jest to ciekawa alternatywa 
wyjazdowa, dzięki której można nie tylko 
zbliżyć do siebie uczestników ogniska do-
mowego, ale także oszczędzić planecie nie-
co zdrowia.

Co zatem można zobaczyć podczas wy-
padu rowerowego trasą EuroVelo 10? Warty 

polecenia jest na pewno Szlak Latarni Mor-
skich, łączący aż 17 obiektów na terenie wo-
jewództw zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. Całość trasy to aż 669 kilometrów, 
wśród wspaniałych nadmorskich resortów. 

Oprócz tego, punktem obowiązkowym 
na mapie każdego cyklisty-podróżnika jest 
Słowiński Park Narodowy. Nabrzeżny las, 
ogromne jeziora przybrzeżne, bagna oraz 
wizytówka tego miejsca – ruchome wydmy 
– to tylko niektóre z atrakcji, które możemy 
napotkać zwiedzając to historyczne miejsce. 
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elefon w dzisiejszych czasach to nie 
tylko urządzenie do komunikacji. 
To centrum organizacyjno-rozryw-

kowe naszego życia. Za pomocą smartfonu 
zamawiamy jedzenie, taksówki, szukamy 
latarką skarpetek pod łóżkiem i oglądamy 
seriale. Czy komuś się to podoba, czy nie, 
jest to jedna z pierwszych rzeczy, po którą 
sięgamy rano i z którą żegnamy się wieczo-
rem. Szczególnie obecnie, kiedy żyjemy 

w świecie, gdzie dostępność pod telefonem 
i możliwość załatwienia czegoś od ręki jest 
tak ważna w budowaniu swojej kariery, nie 
dziwi chyba nikogo rosnąca popularność 
idei work-life integration.

Cóż to jest, z czym to się je? Otóż, wycho-
dząc naprzeciw, tak naprawdę, faktom, porzu-
ciliśmy nierealistyczną ideę work-life balance, 
opartą w dużej mierze o system z poprzednie-
go ustroju – wstać, pracować, wrócić do domu 

ZINTEGRUJ PRACĘ I ŻYCIE PRYWATNE 

Z BLACKBERRY KEY 2! 

T

na obiad. Współczesny rynek pracy wymaga 
od nas tego, byśmy byli elastyczni, dostępni 
i kompetentni do działania w każdym momen-
cie naszego życia. Stąd właśnie wywodzi się 
idea work-life integration. By nie oszukiwać 
się, że praca nie ma na nas wpływu, akceptuje-
my to, że jest częścią naszego życia i inkorpo-
rujemy ją do codziennych działań, sprawiając, 
że choć musimy być dostępni, nie jesteśmy 
niewolnikami naszego telefonu. Oczywi-
ście, jeśli mamy odpowiedni telefon.

Work-life integration działa bowiem 
wtedy i tylko wtedy, gdy integracja staje 
się płynna, a możliwość przechodzenia po-
między stanem aktywności zawodowej a pry-
watnej jest sprawna i skuteczna. Oczywiście, 
jak wspominaliśmy w pierwszym paragrafie, 
epicentrum naszego życia zawodowego i pry-
watnego jest zdecydowanie telefon, gdzie 
trzymamy nie tylko wszystkie pliki służbowe, 
ale również prywatne zdjęcia, wiadomości 
itp. Stąd, warto zwrócić uwagę na ciekawy po-
mysł BlackBerry w integrowaniu tych dwóch 
dziedzin naszego życia. W jaki sposób?

Bardzo prosto. Zamiast dwóch telefonów 
do pracy i życia prywatnego – jeden. Dzięki 
technologii Dual SIM, możemy bez wyłą-
czania urządzenia, swobodnie przechodzić 
między trybem służbowym oraz prywatnym. 
Dzięki temu zawsze możemy w wolnej chwili 
sprawdzić, czy nie potrzebujemy czegoś zro-
bić, bez niepokojącego dzwonka drugiego 
urządzenia gdzieś na dnie torby. Jedno urzą-
dzenie to także jedna ładowarka, a przyznać 
trzeba, że BlackBerry KEY2 jest zdecydowa-
nym liderem, jeśli chodzi o żywotność baterii, 
gdyż trzyma nawet 48 godzin intensywnego 
użytkowania na jednym ładowaniu. Dlaczego 
to jest ważne? Dlatego, że twierdzicie tak…Wy, 
Państwo. Z badań wynika, że najważniejszą 
cechą w telefonach służbowych jest wydajność 
ich baterii. Na drugim miejscu jest – wygodna 
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work-life integration is no longer a surprise.
What is it all about? In response to, well, the 
facts, we dropped the unrealistic idea of work-
life balance, mostly based on the system of 
the past – get up, work, go home for dinner. 
The contemporary job market requires us 
to be flexible, available, and ready to work in 
every moment of our life. This is how the idea 
of work-life integration emerged. Instead of ly-
ing to yourself that work does not affect your 
life, accept the fact that it is a part of it and in-
corporate it in your daily matters. As a result, 
although you have to be available, you are not 
a slave of your phone. Provided that you have 
the right phone, of course.

The concept of work-life integration 
only works when integration is smooth, 
and switching between the state of profes-
sional and private activity is effective. Of 
course, as we have already mentioned, the 
centre of our professional and private life 
is our cell phone, where we keep not only 
all professional files but also private pho-
tos, texts, etc. Therefore, BlackBerry’s 
idea on the integration of these two fields 
is a thing to take a closer look at. How does 
it work?

It is very simple. Instead of two phones for 
work and private life, you have one. The Dual 
SIM technology allows you to switch effort-
lessly between the professional and private 
modes without turning off your phone. Thus, 

obsługa, na trzecim zaś – szybkość działania, 
oba te elementy smartfonu zyskują niezmier-
nie poprzez zastosowanie technologii 
Dual SIM. Dodatkowo, nowy smartfon ze 
stajni BlackBerry to prawdziwa bestia, jeśli 
chodzi o wydajność. Działa szybko, skutecznie 
i dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, prze-
rzucanie danych pomiędzy życie prywatne 
i służbowe jest zawsze łatwe oraz bezpieczne. 
Dodatkowo, wśród funkcji BlackBerry znaj-
duje się również tzw. klonowanie aplikacji. 
Dzięki temu można używać jednocześnie 
dwóch profili – prywatnego i służbowego. Po-
dobnie jest zresztą w przypadku Android for 
Work zintegrowanego z systemem BlackBer-
ry. Wtedy nasz telefon jest w stanie przełączać 
się w całości pomiędzy profilem prywatnym 
i służbowym. Opcja tego rodzaju jest chętnie 
wykorzystywana przez większe korporacje.

Work-life integration może być trudnym 
i nowym konceptem, który wydaje się prze-
rażający. Za pomocą jednak odpowiednie-
go wsparcia technicznego, możemy sobie 
poradzić w nowych, trudnych czasach ze 
starym-nowym przyjacielem – BlackBerry.  

ENGLISH

INTEGRATE YOUR WORK AND PRIVATE 
LIFE WITH BLACKBERRY KEY2!
 
Nowadays, a cell phone is much more than 
a communication device. It is an organisa-
tion and entertainment centre of our life. We 
use smartphones to order food, a taxi, look 
for socks under the bed with the torch, and 
watch TV shows. Whether you like it or not, it 
is the first thing we reach for in the morning 
and the last we see at night. Especially now, 
when availability and the response time are 
so important in building the professional ca-
reer, the growing popularity of the concept of 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

you can always check whether you need to 
do something without the disturbing alarm 
going off somewhere at the bottom of your 
bag. One device means one charger, and it 
should be noted that BlackBerry KEY2 is an 
unquestionable leader in battery life as its bat-
tery lasts up to 48 hours of intense use on one 
charging. Why is it so important? Because 
you think so. You – the Users. According 
to studies, the most important feature of 
a company phone is battery life. The second 
one is easiness of use, and the third – smooth 
operation, and both these elements benefit 
from the Dual SIM technology. Moreover, the 
new BlackBerry smartphone is a wild animal 
in terms of its efficiency. It is fast and efficient, 
and, thanks to extra safety features, sending 
data between the private and professional life 
is always easy and safe. Another highlight 
is the so-called app cloning, which allows 
the user to use two accounts simultaneous-
ly – the private and professional one. It is the 
same with Android for Work integrated with 
the BlackBerry system. Your phone can easily 
switch between your private and professional 
accounts. This feature is especially popular 
among large corporations.

Work-life integration may be a new and dif-
ficult concept, which seems terrifying at first. 
However, with proper technical support, you 
will be able to handle the new, difficult time 
with an old and new friend – BlackBerry.  
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BLAUKA – DUET W ŻYCIU I NA SCENIE, ICH DEBIUTANCKI ALBUM „MINIATURA” 27 WRZE-
ŚNIA 2019 UJRZAŁ ŚWIATŁO DZIENNE, TA PŁYTA TO ZBIÓR PRZEMYŚLEŃ, MARZEŃ I GA-
LIMATIASÓW LUDZKICH RELACJI, WRZUCONY DO ABSTRAKCYJNEGO WORKA PEŁNEGO 
GROTESKI, ABSURDU I DYSTANSU DO SAMYCH SIEBIE. GEORGINA TARASIUK - AUTORKA 
TEKSTÓW I MUZYKI ORAZ PIOTR LEWAŃCZYK - BASISTA I PRODUCENT MUZYCZNY.

ZDJĘCIA źródło: BlaukaTEKST Justyna Bzdak

KOMPLETNIE ZASKOCZENIE NA 
POLSKIEJ SCENIE MUZYCZNEJ ! 

OTO - BLAUKA
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Kto jest pomysłodawcą Blauki i skąd pomysł na taką 
nazwę waszego duetu?
Blauka zaczęła się od prywatnej relacji i nie powstała 
z inicjatywy jednej osoby. Czymś naturalnym było dla 
nas wspólne tworzenie muzyki, a “Miniatura”, czyli nasz 
debiutancki album, to efekt dwuletniej pracy. Przez 
dłuższy czas szukaliśmy nazwy, która będzie dla nas 
tożsama, a musimy przyznać-znalezienie takiej nie było 
łatwym zadaniem. Przerobiliśmy wiele wersji, z czego 
niektóre zachowały się jeszcze w nazwach roboczych 
pierwszych sesji nagraniowych! Pamiętamy jak dziś 
zdziwienie Marcina Gajko [realizatora miksów albu-
mu], który będąc przyzwyczajonym do nazwy roboczej, 
po raz pierwszy zobaczył w nazwie pliku audio “Blau-
ka”. “Blauka?”- spytał i odparł po czasie: ”Całkiem do-
bra nazwa!”. Blauka w mowie potocznej oznacza wagary.

były wyjątkowe, nie inaczej postąpiliśmy 
z naszym pierwszym samodzielnym wy-
dawnictwem. Autorką ilustracji i całego 
projektu jest Natalia Trochowska. Projekt 
graficzny “Miniatury” przeszedł kilka me-
tamorfoz zanim ostatecznie przyjął swój 

Dla jakiego słuchacza jest Miniatura?
“Miniatura” nie powstawała dla określonego typu od-
biorcy, choć zastosowane na płycie różnorakie i dość 
bezkompromisowe zabiegi muzyczne i tekstowe skła-
niają ku słuchaczowi zdecydowanie świadomemu. Zda-
jemy sobie sprawę, że to, co robimy odbiega od kanonu 
obecnego „mainstreamu”, ale takie było założenie – zro-
bić coś, co wnosi kolejną wartość i nie powiela utartych 
schematów w polskiej muzyce. Co więcej, jak pokazały 
nam nasze tegoroczne koncerty, „Miniatura” jest al-
bumem międzypokoleniowym. Na widowni widzieli-
śmy osoby w różnym wieku: byli dwudziestolatkowie, 
a nawet nastolatkowie, nasi rówieśnicy oraz pokolenie 
naszych rodziców. Cieszy nas ten widok, udowadnia-
jąc, że nasza muzyka i teksty docierają do wielu osób 
– bez względu na wiek.

B L AU K A   Z AC Z Ę Ł A  S I Ę  O D 
PRY WAT N E J  R E L AC J I  I   N I E 
P OW S TA Ł A  Z   I N I C JAT Y W Y 
J E D N E J  O S O BY. 

Opisujecie swój gatunek jako 
„retrospektywny rock rekreacyjny”? 
Gdybyście mogli wytłumaczyć o to za styl?
“Retrospektywny rock rekreacyjny” to na-
sze “oczko” puszczone do słuchacza. Bo jak 
określić styl muzyczny własnego zespołu? Czy 
to mainstream, pop, czy może już rock? Big 
beat…? Nieee, to też zupełnie nie to. Muzyka 
alternatywna? A co dokładnie dziś oznacza 
w Polsce muzyka alternatywna? No właśnie. 
Jest to wiele pytań, na które nie byliśmy w sta-
nie odpowiedzieć, stąd wymyśliliśmy swoją 
absurdalną nazwę gatunku. Jak się okazało, 
z groteską “retrospektywnego rocka rekre-
acyjnego” zrobiło się nam całkiem do twa-
rzy – odszyfrowanie znaczenia każdego ze 

słów w zasadzie najlepiej opisuje muzykę, któ-
ra kryje się za nazwą Blauka.

Skąd pomysł na okładkę?
Przykładamy dużą wagę do wizualnej stro-
ny Blauki. Staramy się, aby nasze teledyski 



obecny kształt. Natalia na długo przed pre-
mierą dostała od nas cały album do odsłu-
chu, żeby móc skorzystać z jak największej 
liczby bodźców, pobudzających do tworze-
nia i musimy przyznać, że znakomicie nas 
wyczuła! Ilustracja, która kryje się pod cha-
rakterystycznym, frontowym okienkiem, 
zawiera w sobie kilka głębi, a sam projekt 
w wersji fizycznej można złożyć na kilka spo-
sobów, żeby słuchacz mógł sam wybrać swoją 
wersję „Miniatury”.

Teksty waszych utworów są po polsku, 
za co ogromny plus. Skąd czerpiecie 
inspiracje do tworzenia tekstów i w jakich 
okolicznościach powstały słowa do 
piosenek na Miniaturę?
Słowa, które zostały spisane na tym albumie, 
są analizą obserwacji ludzkich emocji. Niektó-
re z nich są bardziej osobiste, tak jak w piosen-
ce „Haj”, inne powstały z zasłyszanych mimo-
chodem historii czy długich nocnych rozmów 
z bliskimi. Kilka z nich zostało zainspirowane 
przez jedno przypadkowe słowo, które pocią-
gnęło złożony ciąg myślowy. To piosenki ma-
rzycielki, która pomimo coraz cięższego ple-
caka pełnego różnych doświadczeń, cały czas 
patrzy w przyszłość ze szczęśliwym wyrazem 
twarzy. Dla nas najbardziej emocjonujący mo-
ment nadchodzi wtedy, kiedy słyszysz własne 
teksty na ustach innych ludzi na koncercie. Pa-
trzysz im w oczy i wiesz, że w tych piosenkach 
odnajdują siebie i znajdują często to, czego im 
brak i za czym tęsknią.

Lepiej kochać zawzięcie czy zażarcie?
Każdy znajdzie tu inny dogodny dla siebie 
priorytet. Lepiej kochać szczerze.

Kiedyś pewien artysta powiedział, 
że jego „Muzyka jest dla wszystkich, 
ale nie dla każdego” – czy z Wami 
jest podobnie? Do kogo chcecie 
kierować swoją muzykę?
Mówią też, że niektórym „muzyka w życiu nie 
przeszkadza”. Bardzo byśmy chcieli kierować 
naszą muzykę do tych osób, którym muzyka 
jednak zdecydowanie przeszkadza!

Prężnie działacie w social mediach, lubicie 
dzielić się swoim życiem, chociażby tym 
muzycznym ze wszystkimi dookoła?
Social media poniekąd definiują działal-
ność artysty w obecnych czasach. Pozwala-
ją na ciągły kontakt ze słuchaczem, co czę-
sto jest bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Jest to bardzo dynamiczne medium. Na 
naszych “blaukowych” kanałach dzielimy 
się głównie życiem muzycznym, bo ono jest 
esencją. Czasami zdarzy nam się przemycić 
coś z życia codziennego, z przestrzeni, w któ-
rej żyjemy. Nagrywanie różnych momentów 
z etapu powstawania płyty sprawiało nam 
ogromną frajdę, tak samo, jak pokazanie 
słuchaczom jak podpisywaliśmy ich płyty za-
mówione przed premierą. Ważne jednak, aby 
pewną przestrzeń zostawić dla siebie i nie roz-
praszać uwagi błahymi kwestiami.

Gdybyście mieli wskazać jednego 
polskiego artystę, którego musielibyście 
słuchać do końca życia, kto to by był?
Pragmatycznie myśląc, wskazalibyśmy artystę 
o możliwie rozbudowanym dorobku artystycz-
nym, na przykład Czesława Niemena, którego 
twórczość jest bardzo bogata i różnorodna. 
Z innej strony moglibyśmy się pochylić nad 
jednym z polskich kompozytorów klasycznych 
XIX i XX wieku. Ciężki wybór. Jeden z legendar-
nych polskich dziennikarzy radiowych, zapyta-
ny o to, jaką płytę zabrałby na bezludną wyspę, 
odpowiedział, że żadną, bo i tak ma ją w głowie. 
Mówiąc o muzyce ulubionych artystów, z nami 
może być całkiem podobnie.
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  BLAUKA
„MINIATURA”

PAT R Z YS Z  I M  W   O C Z Y  I   W I E S Z , 
Ż E  W   T YC H  PIO S E N K AC H 

OD N A J DUJĄ  S I E B I E  I   Z N A J DUJĄ 
C Z Ę S T O   T O,  C Z E G O   I M  B R A K 

I   Z A  C Z Y M  T Ę S K N I Ą .

K O M P L E T N E  Z A S K O C Z E N I E . . .

P
R

O
JE

K
T 

O
K

ŁA
D

K
I: 

N
at

a 
Tr

oc
ho

w
sk

a.



still remember the surprise of Marcin Ga-
jko  [the mix maker on the album], who 
was used to our working name, when he 
saw the name ‘Blauka’ for the first time. He 
was like, ‘Blauka?’ After a while, he said, 
‘A good one!’ ‘Blauka’ is a colloquial word 
for truancy.

Who is the target audience of 
‘Miniatura’?
‘Miniatura’ wasn’t made for any particular 
audience even though diverse and quite 
uncompromising techniques at the level 
of music and lyrics tip in favour of aware 
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Co chcielibyście powiedzieć ludziom, którzy 
pójdą do Empiku i kupią Waszą płytę?
Dzień dobry wygląda na to, że będziemy się widywać te-
raz trochę częściej. Dziękujemy. 

ENGLISH

A COMPLETE SURPRISE IN POLISH MUSIC.  
MEET BLAUKA

Blauka – a duet in life and on stage. Their debut album 
‘Miniatura’ came out on 27 September 2019. The album 
is a collection of thoughts, dreams, and muddle of human 
relationships throw into an abstract bag full of grotesque, 

absurd, and self-distance. Georgina Tarasiuk – a songwriter 
and composer and Piotr Lewańczyk – a bass player and 
music producer.

Who is the initiator of Blauka and why did you 
choose this name for your duet?
Blauka began with a private relationship and wasn’t set 
up on the initiative of one person. To us, it was natural 
to create music together, and ‘Miniatura’, our debut al-
bum, is an effect of two years of work. We were look-
ing for a name which would describe us best, and we 
must admit that it wasn't an easy task. We went through 
several versions, some of which were even used in 
working names of our first recording sessions! We 

listeners. We’re aware that our work diverg-
es from the current ‘mainstream’ cannon, 
but that was our intention – to do something 
which would add extra value and wouldn’t fol-
low well-established patterns in Polish music. 
What’s more, during this year’s concerts, 
we observed that ‘Miniatura’ is an intergen-
erational album. In the audience, there were 
people of all ages: in their twenties or even 
teenagers, our peers, and the generation of 
our parents. We’re glad to see that our music 
and lyrics reach a lot of people – regardless 
of their age.

You describe your genre as ‘retrospec-
tive recreational rock’? What do you 
mean by that?
‘Retrospective recreational rock’ is a ‘wink’ at 
our audience. How can we define the genre of 
our music? Is it mainstream, pop, or perhaps 
rock? Big beat…? No, not at all. Alternative 
music? What does the term ‘alternative mu-
sic’ mean in Poland today anyway? Exactly. 
There are a lot of questions we couldn’t an-
swer; thus, we came up with an absurd name 
of a genre. As it turned out, the grotesque of 
our ‘retrospective recreational rock’ suits 
us – deciphering the meaning of each of the 
words best describes the music behind the 
name Blauka.

What inspired your cover?
We pay great attention to the visual side 
of Blauka. We try to make our videos spe-
cial; we did the same with our first inde-
pendent release. The author of illustrations 
and the entire design is Natalia Trochows-
ka. The graphic design of ‘Miniatura’ un-
derwent several metamorphoses before 
it was shaped to its present form. A long 
time before the premiere, we gave Natalia 
the album, so that she could listen to it and 
get inspired, and we must admit she got us 
perfectly right! The illustration behind the 
characteristic front window contains a few 
depths, while the design in its physical ver-
sion can be folded in several ways, so that 
our listeners can choose their version of 
‘Miniatura’ themselves.

Lyrics to your songs are in Polish, which is 
a big plus. Where do you find inspiration 
to write lyrics and what’s the story behind 
the lyrics to the songs on ‘Miniatura’?
The lyrics that appear on this album are an 
analysis of the observation of human emo-
tions. Some of them are more personal, 
like ‘Haj’, while others are a result of acci-
dentally heard stories or long night conversa-
tions with family and friends. Some of them 
have been inspired by one accidental word, 
which triggered a complex train of thought. 

They’re songs of dreamers, who still look to 
the future with a happy expression on their 
face despite a heavy bag of various experi-
ences. The most emotional moment for us is 
to hear our lyrics being sung by other people 
at the concert. You look in their eyes and you 
know they can relate to those songs and find 
what they are missing and longing for.

Is it better to love obstinately or 
fiercely?
Everyone will find a priority they can relate 
to. It’s better to love honestly.

Once, some artist said that ‘His music is 
for all, but not for everyone’ – is it the 
same with you? Who do you address 
your music to?
Some also say that ‘there are people 
who don't mind music in life.’ We’d like 
to address our music to all those who 
definitely mind music!

You’re very present in the social media; 
do you like to share moments from your 
life, at least the musical ones?
Nowadays, the social media define the 
activity of artists to some extent. They al-
low us to keep in touch with our followers, 
which is often a fascinating experience. 
It’s a very dynamic medium. On our ‘Blau-
ka’ channels, we mostly share our music 
life, because that’s thwe essence. We some-
times slip some situations from our daily 
life, from the space we live in. Recording 
various moments of the album-making was 
really exciting, just like showing us signing 
albums ordered before the premiere. But 
it’s important to keep some space to your-
self and not to distract attention with irrel-
evant stuff.

If you were to pick one Polish artist 
whom you’d have to listen to until the 
end of your life, who would that be?
Pragmatically, we’d pick an artist with a de-
veloped artistic career, for example, Cz-
esław Niemen, whose music is very rich and 
diverse. On the other hand, we could opt for 
one of Polish classical composers of the 19th 
and 20th century. That’s a hard choice. One 
of legendary Polish radio reporters, when 
asked which album he would take on a de-
sert island, said that he wouldn’t take any 
album because he already has all he needs 
in his head. As regards the music of our fa-
vourite artists, it’s the same with us.

What would you like to tell people who 
will go to Empik and buy your album?
Hello, it seems we’re going to meet more 
often now. Thank you. 
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

I M P L A N T Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

I M P L A N T Y
S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC Z N A
S T O M AT O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W

TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

estem skończonym nihilistą. Podejrzewałem to 
od lat, ale, na szczęście, niedawno potwierdził to 
szef wszystkich szefów swoją wykładnią na temat 

wartości i teraz już wiem na pewno. I od razu mi lepiej. 
Podobno oskarżeni tak mówią: byle do wyroku. Ta mi się 
nasila z wiekiem. 

Kiedyś, dawno temu, pełen pomysłów i zamiarów, 
młodzieńczej siły i ideałów, wybiegałem z domu z ka-
napką w ręku naprawiać świat. Pieniędzy było niewiele, 
jedzenia tyle, co trzeba, za to marzeń i planów pod dostat-
kiem. Dziś siedzę w pełnym słońcu na jednym ze wzgórz 
Mezzane di Sotto i patrząc przez palce na pokryte winną 
latoroślą wzniesienia, piję miejscowe Soave. Trochę wzru-
szeń, ostatki zachwytów, uniesień, coś o pięknie w stylu 
Rylskiego tłucze się po głowie. Przysypiam na leżaku. 

Myślenia niewiele, pracy jeszcze mniej, pozostają pie-
sze wycieczki do miejscowych winnic i wieczorne wizyty 
w lokalnych osteriach. I wiecie co? Zazdroszczę Biance. 
Bianka ma siedem lat i jest córką znajomych. Dbam o hi-
gienę, bo to w końcu wakacje, ale kontakt z kilkoma oso-
bami utrzymuję. W końcu, katastrofa jest piękna dopiero 
w towarzystwie. No więc ten telefon, wiadomość. Magda 
krzyczy z drugiego pokoju: Dzwoniła E. Wiesz co Bianka 
powiedziała dziś w szkole? Na pytanie nauczycielki, co 
lubi robić, odpowiedziała, że lubi być dziewczynką i wal-
czyć o prawa kobiet. Przypominam: Bianka, lat siedem. 
Śmiechu co niemiara, do wieczora tylko o tym, znajomi, 
esemesy, telefony, itp. Bianka zrobiła nam dzień. I teraz 
ja, przysypiając w słońcu Venetto, myślę już tylko o niej. 
Że jej zazdroszczę, że też bym tak chciał. Żeby znowu z tą 
kanapką, bez czapki…żeby znowu wierzyć tak mocno jak 
Bianka, że ten świat można naprawić. Że się jeszcze da. 
I że to, na co dziś patrzę ze słonecznego wzgórza Mezzane 

J
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di Sotto, to nie kolejna cisza przed upadkiem tego samego 
imperium, którego zgliszcza wszędzie dookoła. 

Niedawno odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 
Młodzież z całego świata wyszła na ulice z pytaniami do 
polityków. Jeszcze tylko kilka dni i wracam…a może się 
jeszcze da.   

ENGLISH

THE GRAPEVINE

I am a consummate nihilist. I suspected that for years but, 
luckily, it was recently confirmed by the boss of it all with 
his interpretation on values, and now I know for certain. 
That makes me feel so much better. I heard the accused 
say, if we could just get to the sentence. In my case, this 
gets worse with age.

A long time ago, with a head full of plans and ide-
as, youthful strength and ideals, I would run out of the 
house with a  sandwich in my hand, ready to change 
the world. I had little money, just enough food, and plen-
ty of dreams and plans in my head. Today, I am sitting in 
full sunlight on one of the hills in Mezzane di Sotto, look-
ing through my fingers at the hills covered with grape-
vine, sipping local Soave. My head is full of thoughts; 
some emotions, the remains of enthusiasm and rapture, 
something about the beauty in the style of Rylski. I am 
dozing off in a beach chair. 

Not much to think of, even less to do; I spend my days 
walking to local vineyards and hanging out in local bars in 
the evening. And you know what? I envy Bianka. Bianka 
is seven and she is the daughter of my friends. I care 
about my hygiene; I am on vacation but I keep in touch 
with a few people. After all, the disaster is beautiful when 
experienced together. So, the call, the message. Magda 
is shouting from the other room, E. called. You know 
what Bianka said today at school? When the teacher 
asked what she liked doing, she said she likes to be a girl 
and fight for women’s rights. Remember, Bianka, seven 
years old. Lots of laughs, the news of the day, friends, 
texts, calls, etc. Bianka made our day. And now, dozing 
off in the sun of Venetto, I am thinking about nothing 
but her. That I envy her, that I would like to do that, too. 
To have that sandwich, not to wear a hat… to believe as 
much as Bianka that the world can be changed. That it 
still can be done. And that what I am looking at from the 
sunny hill in Mezzane di Sotto is not another calm before 
the fall of the same empire whose ruins are all around me. 

Recently, the Youth Climate Strike took place. Young 
people from all over the world took to the streets with 
questions to politicians. I  am coming back in a  few 
days… and perhaps it still can be done.   

WINNA LATOROŚL 
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rendy to słowo, którego używamy wte-
dy, kiedy nie wiemy co powiedzieć 
o modzie. O trendach mówią najwięk-

si znawcy tematu. Mówi też o nich moja cio-
cia, która przy każdym naszym spotkaniu, 
pyta mnie z uśmieszkiem: „no to co teraz 

       NIE CHCEMY 
BYĆ TRENDI
TEKST Malwa Wawrzynek
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jest trendi w modzie kochaniutka?”. Ostatnio 
nawet, buszując po second handach byłam 
świadkiem sytuacji, w której to jedna starsza 
pani podnosiła do góry wieszak z bluzką, do-
kładnie się jej przyglądając, na co druga, któ-
ra ją minęła, prychnęła i powiedziała „proszę 
tego nie brać, to już nie jest trendi”. Tamta 
grzecznie odłożyła, bo przecież nie może so-
bie pozwolić na bycie nietrendi. Z kolei, pod-
czas regularnych odwiedzin u babci, co ty-
dzień słyszę od niej, że w modzie jest to albo 
tamto, że dobrze jest mieć w szafie taki wzór, 
a ten drugi to już lepiej wyrzucić. Po co wyrzu-
cać, kiedy można komuś podarować, myślę 
sobie na marginesie, ale babcia brnie już dalej 

w modowe trendy. Zapomina, że trochę jed-
nak siedzę w temacie, że może już wiem, że 
zwierzęce wzory są hot i o tym, że mocno 
wraca moda na lata 70. Nie przypominam 
jej, bo widzę, że świetnie sobie radzi w roli 
eksperta od mody. W końcu jednak strofu-
je się i sama z siebie pyta mnie „no i co tam 
jeszcze w tych trendach? Co teraz Malwinko 
się nosi?”. Wszystko babciu, nosi się absolut-
nie wszystko. 

Tak po prostu — dzisiaj modne jest abso-
lutnie wszystko. Oczywiście można ciurkiem 
wymienić „najgorętsze trendy jesiennego 
sezonu”: pantera, zebra, wąż, krokodyl, kra-
ta, mocne kolory, printy, frędzle, sztuczne 
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futra, płaszcze, oversize’owe puchowe kurt-
ki i wielki szturm na sylwetkę lat 80. Tak, to 
wszystko znajdzie się w przeglądzie trendów, 
które „absolutnie musisz mieć w szafie”, ale 
prawda jest taka, że żyjemy w czasach, kiedy 
trudno powiedzieć, co tak właściwie trendy 
już nie jest. Wystarczy popatrzeć na młodzie-
żowe zakamarki większych miast i na to, co 
nosi młode pokolenie. Wyciągają ubrania ze-
wsząd: z szafy babci, mamy, taty, brata, sio-
stry, z second handów i ze sterty materiałów, 
które wystawiono w pudełku z napisem „do 
wyrzucenia”. Moda na bycie niemodnym, 
ubranym w opozycji do tego, co znajdziemy 
w sieciówkach, sprawiła, że nie da się dziś 
być niemodnie ubranym. Im dziwniej, tym le-
piej. Im brzydziej, tym ciekawiej. Im bardziej 

on. She forgets that I am a little into the top-
ic, that perhaps I already know that animal 
patterns are hot and that the 70s are coming 
back in style. I do not mention it because I see 
that she is doing great in the role of a fashion 
expert. Finally, she reproves herself and asks, 
‘So, how are things in fashion? What do peo-
ple wear these days?’ Everything, grandma, 
people wear absolutely everything. 

As simple as that – absolutely everything 
is in fashion today. Of course, one can list ‘the 
hottest trends of this autumn season’ – pan-
ther, zebra, snake, crocodile, check, vivid 
colours, prints, fringes, artificial furs, coats, 
oversize down jackets, and the figure of the 
80s. Yes, these are the absolute ‘must-haves’, 
but the truth is that we live in a time when it 
is hard to say what is not trendy anymore. 
Suffice to have a look at the youth in big cit-
ies and what the young generation wears. 
They get their clothes from everywhere: their 
grandma, mum, dad, brother, sister, thrift 
stores, and piles of fabrics in the box to be 
thrown out. The fashion for being non-trendy, 
dressed in opposition to what we can find 
in clothing chains, made it impossible to be 

non-trendy nowadays. The stranger, the bet-
ter. The uglier, the more interesting. The more 
off, the more stylish. And so on. Trends over-
lap and their boundaries get fuzzy. Vintage 
goes with futurism, and ugliness with pearls, 
diamonds, and the most beautiful spices. 

Much credit for this is due to such figures 
as Gosha Rubchinskiy or Demna Gvasalia, 
who is responsible for the revolution signed 
with the labels of Balenciaga and Vetements. 
The new aesthetics and style introduced by 
Gvasalia gave the green light to all those who 
could not find their place in the world of fash-
ion. Outsiders suddenly became the great-
est icons of style, copied on the catwalk and 
in seasonal collections. All of a sudden, what 
was strange, passé, alternative and consid-
ered ugly by some became a part of the fash-
ion mainstream. Dressing in opposition to 
the current trends paradoxically became the 
biggest trend of recent years. The more you 
try to be non-trendy, the more you are in the 
centre of attention of those who love fashion 
above all else. 

A perfect example is also the aesthetics 
of Gucci behind which stands Alessandro 

Michele. The era of his reign in Gucci is the 
time of pulling everything out of your clos-
et and building a new, eclectic, peculiar but 
absurdly fascinating style. Michele is another 
fashion revolutionist to whom we owe a big 
trend for everything that has ever been in our 
closet. If you do not believe me, have a look at 
the 2020 spring/summer collection, where 
nothing is accidental and, on the other hand, 
everything seems to be one big accident. The 
phenomenon of Michelle is that this 'accident’ 
has really worked for several years. Why? 
Perhaps it is because more and more people 
do not like when someone tells them to wear 
panther, check, and artificial crocodile leath-
er when they do not want to. Perhaps it is be-
cause a lot has been done in the field of fash-
ion, if not everything, and it is silly to say that 
the hit of this autumn is check, while it is the 
hit of every autumn. And perhaps it is because 
we finally reached the absurdity when maxi-
malism and minimalism go hand in hand in 
the same season. It is easy to get confused so 
it is better to stick to the non-trendy. In the 
end, you will be the biggest icon of style in the 
crowd anyway.   

 U BIER A N IE SIĘ W OPOZ YCJI 
DO A KTUA LN YCH TR EN DÓW 
STA ŁO SIĘ PA R A DOKSA LN IE 

NA J W IĘKSZ Y M TR EN DEM 
OSTAT N ICH LAT.

N I E  C H C E M Y  B Y Ć  T R E N D I

offowo, tym bardziej stylowo. I tak dalej. 
Trendy przenikają się i nie zacierają się ich 
granice. Vintage idzie w parze z futuryzmem, 
a brzydota z perłami, diamentami i najpięk-
niejszymi kąskami. 

Niemała w tym zasługa takich postaci jak 
Gosha Rubchinskiy, czy Demna Gvasalia, 
który odpowiada za rewolucję sygnowaną 
metkami Balenciaga oraz Vetements. Nowa 
estetyka i stylistyka, którą do mody wpro-
wadził Gvasalia dała zielone światło wszyst-
kim tym, którzy nie mogli znaleźć swojego 
miejsca w modzie. Outsiderzy nagle stali się 
największymi ikonami stylu, tymi których 
warto jest kopiować na wybiegu i w sezono-
wych kolekcjach. Nagle to, co dziwne, passé, 
alternatywne i przez niektórych uważane za 

REKLAMAREKLAMA

brzydkie, wkroczyło do modowego mainstre-
amu. Ubieranie się w opozycji do aktualnych 
trendów stało się paradoksalnie największym 
trendem ostatnich lat. Im bardziej próbujesz 
być niemodny, tym bardziej znajdujesz się 
w centrum uwagi tych, którzy kochają modę 
ponad wszystko. 

Doskonałym przykładem jest tu rów-
nież estetyka Gucci, za którą odpowiada 
Alessandro Michele. Era jego panowania 
w Gucci to czas wyciągania z szafy wszyst-
kiego, co się w niej znajduje i tworzenia z tego 
nowej, bardzo eklektycznej, dziwacznej, ale 
absurdalnie fascynującej stylistyki. Michele 
to kolejny modowy rewolucjonista, któremu 
zawdzięczamy wielki trend na wszystko, co 
kiedykolwiek znalazło się w naszych garde-
robach. Kto nie wierzy, ten niech choć przez 
chwilę spojrzy na kolekcję na sezon wiosna/
lato 2020, w której z jednej strony nie ma miej-
sca na przypadek, z drugiej zaś wszystko wy-
daje się być jednym wielkim przypadkiem. 
Mistrzostwo Michelle polega na tym, że ten 
„przypadek” działa i sprawdza się doskonale 
od kilku lat. Dlaczego? Może dlatego, że coraz 
więcej osób buntuje się, kiedy ktoś karze im 
nosić panterę, kratę i krokodylą imitację skó-
ry, kiedy wcale nie mają na to ochoty? Może 
dlatego, że w modzie naprawdę było już wie-
le, jeśli nie wszystko i głupio mówić, że hitem 
tej jesieni będzie krata, która przecież hitem 
jesieni jest co roku? A może dlatego, że w koń-
cu doszliśmy do granicy absurdu, kiedy to 
w tym samym sezonie panuje moda na mak-
symalizm i minimalizm? Łatwo się w tym 
wszystkim pogubić, dlatego warto pozostać 
wiernym trendowi na bycie niemodnym. 
Ostatecznie i tak skończymy jako największa 
ikona stylu w całym towarzystwie.   

ENGLISH 

WE DO NOT WANT TO BE TRENDY

We use the word ‘trendy’ when we do not 
know what to say about fashion. Experts 
on the subject talk about trends. My aunt 
talks about them, too. Every time we meet, 
she asks me with a smile, ‘So, what’s trendy 
now, my dear?’ Recently, while rummaging 
through thrift stores, I witnessed a situation 
when an old lady lifted a hanger with a shirt, 
examining it carefully, while another woman 
snapped, ‘Don’t take it, it's not trendy any-
more.’ The first woman put the shirt back 
because she could not allow herself not to be 
non-trendy. In turn, when I visit my grandma, 
every week she tells me that this or that is in 
fashion, that it is good to have some pattern in 
your closet, and we should get rid of the other 
one. Why get rid of it when you can just give 
it to someone, I think, but grandma carries ZD
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 tym roku na przełomie listopada 
i  grudnia Rzeszów stanie się na 
trzy dni podróżniczą stolicą Pol-

ski! W dniach 29.11-1.12 odbędzie się bo-
wiem 11. Podkarpacki Kalejdoskop Podróż-
niczy – Festiwal Kultur Świata, który zali-
cza się do największych imprez podróżni-
czych w Polsce i odbywa się nieprzerwanie 
od 2009 r. W tym roku tradycyjnie „święto 
podróżników” potrwa pełne trzy dni i po 
raz drugi odbędzie się w części kongreso-
wej G2A Areny w Jasionce koło Rzeszowa. 
Można być więc pewnym, że dla nikogo nie 
zabraknie wygodnego fotela oraz przede 
wszystkim – atrakcji festiwalowych. 

Już w piątkowy wieczór (29.11) odbę-
dzie się kalejdoskopowy koncert grupy 
VOO VOO, która wraca do Rzeszowa po 
7 latach nieobecności. Podczas spotkań 
z  zaproszonymi podróżnikami publicz-
ność może liczyć na  „wirtualną podróż” do 
miejsc, w których dotąd – na poprzednich 
edycjach Festiwalu – jeszcze nie była. - Ra-
zem z Tomkiem Owsianym wybierzemy się 

do Gujany Francuskiej, Anna i Krzysztof 
Kobusowie zabiorą nas do Namibii, Anna 
i Jakub Urbańscy na Papuę, zaś Natalia Mi-
leszyk – swoim kobiecym okiem – przybli-
ży zgromadzonym Iran – wylicza Bartosz 
Piziak, pomysłodawca Festiwalu i  jeden 
z jego organizatorów.

Ale to oczywiście nie wszystko, na 
ośmiotysięczne szczyty w Himalajach wy-
bierzemy się z Magdaleną Gorzkowską, zaś 
swego rodzaju podsumowaniem pięknej 
kariery będzie spotkanie z Krzysztofem 
Wielickim, laureatem Złotego Czekana, 
którego najnowsza biografia ukaże się na 
rynku wydawniczym tuż przez Kalejdosko-
pem.  Wśród zaproszonych gości są także 
znani blogerzy – Ola i Karol Lewandowscy 
(BusemprzezSwiat.pl), Jasiek Mela oraz 
dziennikarz telewizyjny – Jakub Porada. 

Partner Strategiczny - LOTTO. Partnerzy 
Organizacyjni – Województwo Podkarpac-
kie i G2A Arena, Partner – Miasto Rzeszów. 
Partner Złoty – PKO Bank Polski, Sponsor 
Złoty – ERGO Ubezpieczenia Podróży. 

Więcej informacji o  Festiwalu oraz 
bilety on-line:
www.KalejdoskopPodrozniczy.pl
www.fb.com/KalejdoskopPodroznicz 

ENGLISH

RZESZÓW TURNS INTO A CAPITAL 
OF POLISH TRAVELLERS – THE 
11TH EDITION OF PODKARPACKIE 
TRAVEL KALEIDOSCOPE IS ABOUT 
TO KICK OFF! 

At the turn of November and December, for 
three days, Rzeszów will become a travel 
capital of Poland. Between 29 November 
and 1 December, the city is hosting the 11th 
Edition of Podkarpackie Travel Kaleido-
scope – Festival of Cultures of the World, re-
garded as one of the biggest travel events in 
Poland, held continuously since 2009. This 
year, the traditional ‘festival of travellers’ 
will last three full days and will take place 
in the congress part of the G2A Arena in Ja-
sionka near Rzeszów. You can be sure that 
everyone will get a comfortable chair and 
enjoy festival attractions. 

On 29 November, Friday, there is a ka-
leidoscope concert of VOO VOO, who are 
coming back to Rzeszów after seven years 
of absence. During meetings with guest 
travellers, the audience will go on ‘a virtual 
journey’ to places which they have not – at 
the previous editions of the festival – visited 
before. ‘With Tomek Owsiany, we will go to 
French Guiana, Anna and Krzysztof Kobus 
will take us to Namibia, Anna and Jakub Ur-
bańscy to Papua, while Natalia Mileszyk will 
show us Iran from a  female’s perspective,’ 
said Bartosz Piziak, the initiator of the festi-
val and one of its organisers.

Of course, this is not all; we will conquer 
eight-thousand-metre mountains in the 
Himalayas with Magdalena Gorzkowska, 
while a meeting with Krzysztof Wielicki, the 
winner of the Golden Ice Axe, whose newest 
biography will come out right before the Ka-
leidoscope, will be a summary of his beau-
tiful career. Other guests include famous 
bloggers – Ola and Karol Lewandowscy 
(BusemprzezSwiat.pl), Jasiek Mela and a TV 
reporter – Jakub Porada. 

Strategic Partner – LOTTO. Organisa-
tional Partner – Podkarpackie Province and 
G2A Arena, Partner – the City of Rzeszów. 
Gold Partner – PKO Bank Polski, Gold Spon-
sor – ERGO Travel Insurance. 

More information on the festival and on-
line tickets at:
www.KalejdoskopPodrozniczy.pl
www.fb.com/KalejdoskopPodroznicz.  

W

RZESZÓW STOLICĄ 
POLSKICH PODRÓŻNIKÓW 
JUŻ WKRÓTCE RUSZA 11. PODKARPACKI 
KALEJDOSKOP PODRÓŻNICZY !
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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lastik jest tak na prawdę na każdym kroku 
naszego życia. Jak się tak dobrze zastanowić 
to właściwie wypełnia nasze życie od naro-

dzin po sam grób. Bo o ile środki higieniczne muszą 
być zamknięte sterylnie, o tyle już owoce i warzywa 
nie mają takich wskazań, a jednak są pakowane.

Sesją chcieliśmy pokazać że właściwie już jeste-
śmy przykryci śmieciami, a barwy otaczającego nas 
swiata sa raczej szare i mało wesołe. 

ENGLISH

ITS EVERYWHERE

We find plastic everywhere we go. If you think about it, 
it essentially fills our life from birth do death. Although, 
hygienic measures must be sterilely closed, vegetables 
and fruits not so much, but people still insist on that.

With this photoshoot, we wanted to show, that we 
are already covered in trash. The colors of the world 
that surrounds us are rather grey and not so jolly. 

P
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ierwsze strony gazet, lista 100 najbogatszych 
Polaków, start-upy, milion w rok. Setki tysięcy 
fanów, dwa koncerty dziennie, niezliczone ilości 

sprzedanych płyt. To dopiero są triumfy! Pozazdrościć? 
Przecież każdy z nas każdego dnia osiąga jeszcze bardziej 
spektakularne sukcesy, o których jednak nikt nie usłyszy, 
nikt nie napisze, a pomimo to są dla nas samych i dla na-
szych najbliższych najważniejsze. Nie wszyscy możemy być 
gwiazdami rocka, poczytnymi pisarzami czy właścicielami 
firm z listy tych największych i najbardziej dochodowych. 
Wszyscy jednak możemy być ludźmi sukcesu! Spełnieniem 
jest przecież każdy dobrze przeżyty dzień, każdy uśmiech 
najbliższej osoby o poranku (fakt, że osoba ta jest obok nas 
to przecież nie tylko kwestia szczęścia, ale i nasz osobisty 
sukces), możliwość realizowania się w życiu prywatnym 
przez zainteresowania, hobby czy sport, jak i zawodowym 
– za sprawą pracy oraz innych aktywności, nawet jeśli nie 
przynoszą nam one milionowych dochodów.  

Czy zastanawialiście się kiedyś ile drobnych zwycięstw 
składa się na każdy dzień, na całe nasze życie? Po przebu-
dzeniu toczymy boje z samym sobą i walczymy z dzwonią-
cym zwykle za wcześnie budzikiem. Późniejsze dokonania 
zależą od tego czy jesteśmy singlem bez dobytku, singlem 
z psem, kotem albo chomikiem, czy też freelancerem, 
a może pracownikiem etatowym. Do tego dołóżmy do 
wyboru: dzieci, śniadanie, samochód, tramwaj, pracę, 
kawy, spotkania, maile, telefony, powroty, zakupy, ogród, 

SUKCES
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz www.anywhere.pl

P
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sprzątanie, gotowanie, seks, przyjaciół, znajomych… 
Przecież żeby ogarnąć życie w XXI wieku trzeba być czło-
wiekiem sukcesu. Statystyczna osoba w ciągu tygodnia 
przyjmuje tyle informacji, ile nasi pradziadowie przez 
całe swoje życie, a my przecież świetnie dajemy sobie 
ze wszystkim radę – kolejny powód do chwały!

Uważam się za człowieka sukcesu – żyję na własnych 
zasadach i robię to, co uwielbiam. Mam obok siebie ludzi, 
których kocham, lubię, podziwiam i szanuję. Realizuję się, 
zwyciężam, jestem. Czego i Wam życzę.   

ENGLISH

SUCCESS

Headlines, top 100 richest Poles, start-ups, millions in 
a year. Hundreds of thousands of fans, two concerts a day, 
countless albums sold. Now these are triumphs! Jealous? 
Every day, every one of us achieves more spectacular suc-
cesses, which no one will hear or write about, and still, 
they matter the most to us and our family and friends. Not 
everyone can be a rock star, a widelyread writer, or an own-
er of one of the biggest and most profitable companies. But 
we all can be successful. Every good day, every smile of the 
closest person in the morning (the fact that this person is 
with you is not only luck but also our success), a chance to 
pursue your passions in private life, such as your interests, 
hobby, or favourite sport, and professional life – thanks to 
your job and other activities, even if you do not earn mil-
lions, is a success.  

Have you ever thought about how many small success-
es you achieve in a day, in your lifetime? After you wake 
up, you fight with yourself and the alarm ringing too early. 
Your accomplishments depend on whether you are single 
without any possessions, single with a dog, cat or hamster, 
a freelancer, or a full-time employee. Then, add children, 
breakfast, a car, a tram, work, coffees, meetings, emails, 
phone calls, returns, shopping, gardening, cleaning, cook-
ing, sex, friends, acquaintances… Living in the 21st cen-
tury makes you successful. On average, the amount of in-
formation received by a person within a week equals the 
amount of information our great-grandparents received 
throughout their whole life, and we still can handle it all – 
now this is something to be proud of!

I believe myself to be successful – I live on my own 
terms and I do what I love. In my life, there are people 
whom I love, like, admire, and respect. I develop my-
self, win, exist. And I wish you all the best, too.   

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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W tegorocznym sezonie podróżni mieli 
do wyboru loty do takich miejsc jak 

Grecja (Rodos, Zakynthos, Heraklion), Tur-
cja (Antalaya, Bodrum) oraz Bułgaria – Bur-
gas. Największym zainteresowaniem cieszyła 
się Antalaya – z tego kierunku skorzystało 
ponad 16 tysięcy osób. Pasażerowie coraz 
chętniej wybierają wylot z mniejszych lotnisk, 
aby oprócz niezapomnianych wakacji 
zagwarantować sobie jak największy komfort 
podróżowania, unikając tłumów i kolejek. 
Biorąc pod uwagę fakt, że z każdym rokiem 
obserwowany jest coraz większy ruch na 
rejsach czarterowych, przyszłoroczny sezon 
wakacyjny może przynieść kolejny rekord. 
Już teraz bowiem w systemach rezerwacyj-
nych dostępne są oferty wylotów z lotniska 
w Jasionce – do takich miejsc jak chociażby 
Monastyr w Tunezji, czy Warna w Bułgarii. 
Jest szansa także na połączenia do kolejnych 
wakacyjnych destynacji. 

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T
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REKORDOWE WAKACJE 
NA LOTNISKU W JASIONCE

60 TYSIĘCY - TYLU PASAŻERÓW SKORZYSTAŁO Z WAKACYJNYCH CZARTEROWYCH 
REJSÓW W SEZONIE 2019 ZA POŚREDNICTWEM PODRZESZOWSKIEGO LOTNISKA. TO 
O 25% WIĘCEJ NIŻ W UBIEGŁYM ROKU I JEDNOCZEŚNIE NAJLEPSZY WYNIK W HISTORII 
PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA. TYM SAMYM,  DAJE TO PIERWSZE MIEJSCE 
WŚRÓD REGIONALNYCH LOTNISK, OBSŁUGUJĄCYCH DO MILIONA PASAŻERÓW ROCZNIE.

tekst i zdjecia    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

Wakacje 2019 są dla lotniska w Jasionce 
rekordowe nie tylko pod względem 
ruchu czarterowego. Wyjątkowo dużym 
zainteresowaniem cieszyły się też loty 
do Monachium. Z usług Lufthansy 
skorzystało o 70% więcej podróżnych niż 
w ubiegłorocznym letnim sezonie. Ponadto, 
o 15% zwiększył się ruch na trasie Rzeszów-

-Newark. Na stabilnym, bardzo wysokim 
poziomie utrzymuje się ilość pasażerów, ko-
rzystających z codziennych lotów z Jasionki 
do Warszawy i Londynu. •

• IN ENGLISH

RECORD-BREAKING HOLIDAYS 
AT RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT

60 THOUSAND – THIS IS THE NUMBER OF 
PASSENGERS WHO TRAVELLED ON CHARTER 

FLIGHTS FROM THE AIRPORT IN JASIONKA 
NEAR RZESZÓW IN 2019 SUMMER SEASON. 
THIS IS A 25% INCREASE AS COMPARED TO 
THE PREVIOUS YEAR, AND THE BEST RESULT 
IN THE HISTORY OF RZESZÓW INTERNATION-
AL AIRPORT. THUS, IT RANKS FIRST AMONG 
REGIONAL AIRPORTS SERVING UP TO ONE 
MILLION PASSENGERS A YEAR.

This season, the airport operated flights 
to such destinations as Greece (Rhodes, 
Zakynthos, Heraklion), Turkey (Antalya, 
Bodrum) and Bulgaria (Burgas). The most 
popular destination was Antalya, which 
was chosen by over 16 thousand people. 
More and more often, passengers opt for 
flights from smaller airports to enjoy – 
apart from unforgettable holidays – the 
highest comfort of travelling and avoid 
crowds and long queues. Given the fact that 
the traffic on charter flights is increasing 
every year, the next holiday season may 
bring another record. It is already possible 
to book a flight from Rzeszów Airport to 
such destinations as Monastir in Tunisia 
or Varna in Bulgaria. Some other holiday 
destinations may soon be added in the 
booking system, too. 

Holidays 2019 are record-breaking for 
Rzeszów Airport not only in terms of char-
ter flights. Another destination which was 
extremely popular was Munich. Lufthansa 
served 70% more passengers than in the 
previous summer. Moreover, the traffic on 
the route between Rzeszów and Newark 
has increased by 15%. The number of pas-
sengers who use daily flights from Jasionka 
to Warsaw and London remains on a stable, 
very high level. •

Już w 2022 roku wąsko i szerokokadłubo-
we samoloty z całego świata będą mogły 

skorzystać z usług jednej z największych 
i najnowocześniejszych baz obsługi tech-
nicznej w Europie. Powstanie ona na dwóch 
działkach na terenie lotniska w Jasionce. 
Polska Grupa Lotnicza, Lot Aircraft Main-
tenance Services oraz Port Lotniczy „Rze-
szów-Jasionka” właśnie podpisały umowy, 
związane z ich nabyciem.

Inwestycja zakłada stworzenie 
w ramach bazy trzech hangarów do serwi-
sowania i napraw statków powietrznych 
i jednego przeznaczonego do malowania 
samolotów. Projekt będzie realizowany 
etapami–w  pierwszym, zostanie wybu-
dowany jeden hangar (do 2022 roku) za 
150 mln zł, a zatrudnienie znajdzie w nim 
300 osób. Następnie powstaną kolejne 
dwa hangary do serwisowania i napraw, 
a ostatni etap, to budowa hangaru do 
malowania samolotów. 

To jednak dopiero początek planów 
spółki LOTAMS. Oprócz zapewnienia 
odpowiedniego zaplecza warsztatowego, 
technicznego, czy magazynowego, w ob-
rębie bazy mają powstać działy, które 
wspomagają działania produkcyjne (m.in. 
logistyka, narzędziownia, planowanie, 
inżyniering).  Branża lotnicza, zarówno na 
świecie, jak i w naszym kraju rozwija się 
niezwykle dynamicznie - prognozuje się, 
że w ciągu kolejnych kilkunastu lat liczba 
odprawianych pasażerów na polskich lot-

JASIONKA Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ 
W EUROPIE BAZĄ OBSŁUGI 

TECHNICZNEJ SAMOLOTÓW

niskach wzrośnie do blisko 90 milionów. 
Zwiększenie ilości operacji lotniczych, to 
jednocześnie wzrastające zapotrzebowanie 
na obsługę techniczną statków powietrz-
nych na odpowiednim poziomie. Dzięki 
budowie hangarów na terenie lotniska 
w Jasionce, Spółka LOTAMS będzie mogła 
zapewnić najwyższą jakość usług – zarów-
no pod względem kompetencji w obsłudze, 
wykorzystania innowacyjnych technologii, 
jak i wykwalifikowanej kadry mechaników 
lotniczych. Wybór lokalizacji na tego typu 
inwestycję także jest bardzo dobrze prze-
myślany. W województwie podkarpackim 
świetnie prosperuje wiele firm z branży 
lotniczej, prężnie działają także ośrodki 
badawczo –naukowe i uczelnie wyższe, 
oferujące kształcenie na kierunkach typo-
wo związanych z lotnictwem. Realizację 
całego przedsięwzięcia wyceniono na oko-
ło 500 mln złotych. Tego rodzaju projekt, 
to także stworzenie wielu nowych miejsc 
pracy – docelowo zatrudnienie ma znaleźć 
1,5 tysiąca osób. •

• IN ENGLISH

JASIONKA Z RZESZÓW AIRPORT 
WITH THE MOST MODERN BASE 
OF TECHNICAL SERVICES IN 
EUROPE

Already in 2022, narrow- and wide-body 
aircrafts from all over the world will be 
able to use the services of one of the largest 

and the most modern bases of technical 
services in Europe. The base will be built 
on two plots at the airport in Jasionka. 
The Polish Aviation Group, Lot Aircraft 
Maintenance Services, and Rzeszów Inter-
national Airport have just concluded the 
agreements for the purchase thereof.

The investment involves the construc-
tion of three hangars for aircraft repair 
and maintenance and one for painting 
aircrafts. The project will be carried out 
in stages – the first stage provides for 
constructing one hangar (until 2022) 
for PLN 150 million, which will employ 
300 people. Then, two other repair and 
maintenance hangars will be built, while 
the last stage involves building a hangar 
for painting aircrafts. 

But this is only the beginning of 
LOTAMS’s plans. Apart from providing 
necessary workshop, technical, and 
warehouse facilities, the base will com-
prise divisions supporting production 
processes (including logistics, toolroom, 
planning, engineering). The aviation in-
dustry is dynamically developing both in 
Poland and in the world – it is estimated 
that within the next several years, the 
number of passengers served at Polish 
airports will increase to about 90 million. 
The increase in the number of aviation 
operations entails the growing demand 
for the provision of required technical 
services. The construction of hangars at 
Rzeszów International Airport will allow 
LOTAMS to provide the highest quality 
services in terms of competence, inno-
vative technologies, as well as qualified 
aircraft mechanics. The choice of the in-
vestment location was a well-thought-out 
decision. In the Podkarpackie Province, 
there are plenty of successful aviation 
companies and dynamically developing 
research and science centres as well as 
universities offering aviation-related 
studies. The investment is estimated at 
PLN 500 million. Such a project will also 
create many new jobs in the region – ulti-
mately, the facility is going to hire about 
1.5 thousand people.  •



HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 
RZESZÓW AIRPORT JUŻ OTWARTY!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

tekst    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
zdjecia    P O L S K I  H O L D I N G H O T E LO W Y

można także zaryzykować stwierdzenie, że otwarcie 
hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeszowskiego 
lotniska nastąpiło w idealnym momencie dla rozwoju 
portu. Jak zaznacza prezes zarządu Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka, Adam Hamryszczak, z roku na 
rok zwiększa się liczba obsługiwanych pasażerów, 
a także pojawia się coraz więcej międzynarodowych 
połączeń. To z kolei wiąże się ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na odpowiednio rozwiniętą bazę 
noclegową. Hotel Holiday Inn Express ma stanowić 
nowoczesne zaplecze zarówno dla pasażerów portu, 
jak i klientów G2A Areny oraz licznym firm, działa-
jących w pobliżu lotniska Rzeszów-Jasionka. Funkcja 
dyrektora hotelu została powierzona Wojciechowi 
Dobrowolskiemu, który posiada bogate doświadcze-
nie w branży hotelarskiej. 

Holiday Inn Express to ekonomiczna marka, którą 
sieć IHG powołała do życia, jako wyjście naprzeciw 
potrzebom ludzi biznesu, wychowanych w świecie 
innowacyjnych technologii. Bowiem hotel czwartej 

windowych i korytarzach zastosowano 
także miękkie mozaiki, które dają efekt 
tłumienia dźwięków. Hotel dysponuje 
także parkingiem dla 120 samochodów 
oraz przestrzenią na letni ogródek.

Na chwilę obecną, Polski Holding 
Hotelowy (przekształcony na początku 
bieżącego roku z Chopin Airport 
Development) posiada 9 obiektów, zlo-
kalizowanych w Warszawie, Katowicach, 
Rzeszowie, Gdańsku, Międzyzdrojach 
i na Półwyspie Helskim. Jeszcze w tym 
roku ma zostać otworzony kolejny hotel  - 
Moxy w Poznaniu. •      

generacji, to miejsce pełne nowoczesnych 
rozwiązań. W hotelu w Jasionce na gości 
czekają takie udogodnienia, jak chociażby 
bardzo duża ilość gniazdek do ładowania 
telefonów, a nawet możliwość wybrania 
poziomu twardości poduszek. Interesu-
jącym rozwiązaniem jest wspólna strefa, 
umożliwiająca integrację pomiędzy 
gośćmi. To jeden z najnowocześniej-
szych obiektów wśród hoteli tej klasy 
w Europie. Elewacja budynku została 
wykonana w 30% ze szkła, a wnętrza są 
spójne pod względem doboru materiałów 
i kolorystyki. Na piętrach, w hallach 

Zaledwie 13 miesięcy zajęło wybudowanie pierwsze-
go hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lot-

niczego „Rzeszów-Jasionka”. To konsekwencja umowy 
franczyzowej, zawartej pomiędzy Polskim Holdin-
giem Hotelowym, a siecią IHG. Umowa została pod-
pisana dwa lata temu podczas prestiżowego Kongresu 
590, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. 
Holiday Inn Express Rzeszów Airport to 3-gwiazdko-
wy hotel czwartej generacji, dysponujący 120 pokojami, 
restauracją i dwiema salami konferencyjnymi.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 
1 października, w obecności przedstawicieli lokal-
nych mediów,  podkreślano, że inwestycja została 
zrealizowana w terminie, a funkcjonowanie hotelu 
przyczyni się do dalszego rozwoju regionu. Śmiało 

• IN ENGLISH

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 
RZESZÓW AIRPORT ALREADY 
OPENED!

The construction of the first hotel in the 
immediate vicinity of Rzeszów International 
Airport took only 13 months. This is a result 
of a franchise agreement between the Polish 
Hotel Holding and the IHG. The agreement 
was signed two years ago, during the prestig-
ious 590 Congress, in the presence of Prime 
Minister Mateusz Morawiecki. The Holiday 
Inn Express Rzeszów Airport is a three-star 
hotel of the fourth generation with 120 rooms, 
a restaurant, and two conference rooms.

During the press conference, which took 
place on 1 October, in the presence of local 
media representatives, it was stressed that the 
investment had been carried out on time, and 
the functioning of the hotel would contribute 
to the future development of the region. One 
can dare say that the hotel near Rzeszów 
Airport was opened at a perfect time for the 
airport itself. Adam Hamryszczak, the CEO 
of Rzeszów International Airport, said that 
the number of passengers served and inter-
national routes operated is increasing every 
year. This, in turn, entails a growing demand 
for developed accommodation facilities. The 
Hotel Holiday Inn Express is going to be 
a modern facility both for airport passengers 
and G2A Arena clients as well as numerous 
companies operating near the airport. Wo-
jciech Dobrowolski, who has considerable 
experience in the hotel industry, has been 
appointed the director of the hotel. 

Holiday Inn Express is an economical 
brand set up by the IHG to answer the needs 
of business people who grew up in the world 
of innovative technologies. The hotel of the 
fourth generation is full of modern solutions. 
It boasts such amenities as a large number of 
sockets for charging phones and a possibility 
of choosing the hardness of pillows. Another 
interesting solution is a communal zone, 
which facilitates integration among guests. 
It is one of the most modern facilities in its 
class in Europe. The hotel elevation is made 
from glass in 30%, and the interior design is 
consistent in terms of materials and colours. 
The upper floors, lift halls, and corridors have 
been decorated with soft, sound-damping 
mosaic. The hotel has a car park with 120 
parking spaces and a summer garden.

At present, the Polish Hotel Holding 
(transformed from Chopin Airport Devel-
opment at the beginning of 2019) operates 
nine hotels in Warsaw, Katowice, Rzeszów, 
Gdańsk, Międzyzdroje and on the Hel 
Peninsula. This year, the company is opening 
another hotel facility – Moxy in Poznań.  • 

6 4 – 6 5 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T



SKYWAYRUN ODLECIAŁ 
PO RAZ PIĄTY W JASIONCE

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Podczas tej jednej nocy w roku, z Portu Lotni-
czego „Rzeszów – Jasionka” wyjątkowo startują 

nie samoloty, ale biegacze. Pomysł na organizację 
ogólnopolskiej akcji Skywayrun powstał z chęci 
połączenia sportowej pasji z niezapomnianymi 
przeżyciami, związanymi z bieganiem w niedo-
stępnym na co dzień miejscu. Była to piąta edycja 
Skywayrun Rzeszów. Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem, w tym roku 
pakiety startowe sprzedały się zaledwie w ciągu 
tygodnia. Pierwsi uczestnicy zaczęli pojawiać się 
w terminalu pasażerskim tuż po godzinie 18.00, aby 

events is to combine the passion for 
sports and unforgettable experiences 
related to running in an area which is 
normally inaccessible. It was the fifth 
edition of Skywayrun Rzeszów. The 
popularity of the event is growing every 
year; this year, welcome packages were 
sold out within a week. The first partic-
ipants began to appear in the passenger 
terminal right after 18.00 to pick up 
their welcome packages and sign up 
in the Competition Office. Soon, the 
arrivals hall filled up with a colourful 
crowd full of positive energy. Late at 
night, the security check began, after 
which the participants – ‘passengers’ of 
the amazing Skywayrun f light – were 
waiting to enter the apron. Just before 
midnight, a several-minute warm-up 
was held, after which the long-awaited 
starting signal went off. 

The runners had 50 minutes at most 
to cover the fivekilometre distance. The 
first participant crossed the finish line 
already after a quarter. The winner 
was Andrzej Szpunar, representing the 
Municipal Headquarters of the State Fire 
Service in Rzeszów, who finished the race 
in 00:15:08. In the women’s category, the 
winner was Weronika Kozioł from Team 
Mountain Fuel Polska with the result of 
00:19:28. The best result among represent-
atives of the airport staff was obtained 
by Gabriel Niemirowski (00:18:56). After 
the race, all the participants received 
a souvenir medal, while the winners got 
attractive prizes.

This year’s Skywayrun was special be-
cause it was a jubilee edition. The event 
was held for the fifth time, which was 
celebrated with an occasional cake. • 

6 6 – 6 7 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

ŚRODEK NOCY, WOLNY PAS STARTOWY LOTNISKA, PIĘCIOKILOMETROWA TRASA I ONI – PASJONACI BIEGANIA. 
BLISKO 850 UCZESTNIKÓW WZIĘŁO UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ, JUBILEUSZOWEJ EDYCJI SKYWAYRUN, CZYLI 
NOCNYM BIEGU PO PŁYCIE LOTNISKA. 

tekst i zdjecia    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

odebrać pakiet startowy i zarejestrować się w Biurze 
Zawodów. Tym samym, hala przylotów wypełniła 
się po brzegi kolorowym tłumem, naładowanym 
pozytywną energią. Późnym wieczorem rozpoczęła 
się odprawa bezpieczeństwa, po której zawodnicy 

– „pasażerowie” tego niezwykłego rejsu Skywayrun, 
czekali już tylko na wejście na płytę lotniska. Przed 
samą północą została przeprowadzona kilkunasto-
minutowa rozgrzewka, po której zawodnicy usłysze-
li długo wyczekiwany sygnał do startu. 

Na pokonanie dystansu 5 kilometrów, uczestnicy 
mieli maksymalnie 50 minut. Jednak pierwszy 

zawodnik na mecie pojawił się już 
po kwadransie. Zwycięzcą okazał się 
pan Andrzej Szpunar, reprezentujący 
Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie. Uzyskał on 
czas 00:15:08. Najszybciej na mecie 
w kategorii kobiet pojawiła się Weronika 
Kozioł z Team Mountain Fuel Polska, 
z wynikiem 00:19:28. Natomiast naj-
szybciej na metę z pracowników lotnisk 
dobiegł Gabriel Niemirowski, osiągając 
rezultat (00:18:56). Każdy z uczestników 
po zakończonej rywalizacji otrzymał 
pamiątkowy medal, a na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody.

Tegoroczna edycja Skywayrun była 
wyjątkowa, bo jubileuszowa. Imprezę 
zorganizowano już po raz piąty, nie mogło 
zabraknąć zatem okolicznościowego tortu. •      

• IN ENGLISH

SKYWAYRUN FOR THE FIFTH 
TIME IN JASIONKA

THE MIDDLE OF THE NIGHT, A FREE 
RUNWAY, A FIVE-KILOMETRE ROUTE, 
AND HUNDREDS OF RUNNERS. ALMOST 
850 PEOPLE TOOK PART IN THIS YEAR’S 

JUBILEE EDITION OF SKYWAYRUN – 
A NIGHT RUN ALONG THE RUNWAY. 

One night a year, at Rzeszów Inter-
national Airport, runners gather to 
take a run along the airplane runway. 
The purpose of all-Poland Skywayrun 



B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1-- -5-- 10:40 12:30 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2--- - - 10:40 12:55 FR863 738

---4--- 11:25 13:40 FR863 738

---- -6- 17:10 19:25 FR863 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 10:30 12:20 FR7622 738

---4--- 13:35 15:25 FR7622 738

-2--- - - 20:30 22:20 FR7622 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6- 21:30 23:05 FR3473 738

 L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

---5-- 12:35 14:15 FR2137 738

-----6- 22:20 0:00 FR2135 738

------7 21:45 23:25 FR2137 738

1-3---- 21:55 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 10:45 12:40  FR3203 738

------7 10:50 12:45  FR3203 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 06:05 07:35 LH1607 CRJ9

1234567 13:25 14:55 LH1607 CRJ9

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

123456- 05:40 6:35 LO3804 E175/E170/DH4

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E175/E170

123456- 05:45 6:45 LO3802 DH4/E170/E175

1234567 15:00 15:55 LO3808 E190/E195/B738

12345-7 16:45 17:40 LO3808 E190/E195/B738

-----6- 18:10 10:10 LO3808 DH4/E175

1-3-5-- 20:00 20:55 LO3808 DH4/E170/E195

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1-- -5-- 06:30 10:15 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2--- - - 06:15 10:15 FR862 738

---4--- 07:00 11:00 FR862 738

---- -6- 12:45 16:45 FR862 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 06:30 10:05 FR7622 738

---4--- 09:35 13:10 FR7622 738

-2--- - - 16:30 20:05 FR7622 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6- 17:40 21:05  FR3472 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PRZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.11.2019 R. GODZINY PRZ YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PRZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AKTUALNYCH INFORMAC JI U PRZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AKTUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.11.2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

ROZKŁAD LOTÓW

P R Z Y L O T Y O D L O T Y

L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

----5-- 08:40 10:20 FR2136 738

-----6- 18:25 21:55 FR2136 738

-------7 17:50 21:20 FR2136 738

1-3---- 18:00 21:30 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- 06:40 10:20 FR3202 738

------7 06:45 10:25 FR3202 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 11:20 12:50 LH1618 CRJ9

1234567 21:55 23:25 LH1606 CRJ9

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4/E175/E170/E195

1234567 13:30 14:25 LO3801 E170/E195

12345-7 15:10 16:05 LO3801 DH4

-----6- 16:40 17:40 LO3807 DH4

1-3-5-- 18:30 19:25 LO3811 DH4

----5-- 22:35 23:30 LO3807 E175/E170

1234--7 22:40 23:35 LO3803 E170/E175/E195



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Zbliż telefon i odczytaj film
 




