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GRZEGORZ 
KAPLA

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. W 2015 
roku Saramonowicz wydał best-
sellerową powieść „Chłopcy".

 IN ENGLISH

A director, screenwriter, writer, 
playwright and journalist.  
The author of the biggest Polish 
comedy hits of the 21st century. 
In 2015, Saramonowicz published 
his bestseller book entitled 
Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

 IN ENGLISH

He lives by writing. And living by 
what you love is a gift. The only 
thing he likes more than writing 
is meeting other people. He also 
likes being on the road, buying 
albums in stores, tomato soup and 
convertibles. 

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, ale 
ma w swoim dorobku dwie po-
wieści. Na co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter wiadomo-
ści w TVN i TVN24. 

 IN ENGLISH

He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us recom-
mending one picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

KASIA
WARNKE

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, 
twarzami, pozami, życiem 
ale zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową  
i od kilku lat oddaje się wyłącz-
nie fotografowaniu.

 IN ENGLISH

A photographer and artist fasci-
nated with people, faces, poses and 
life – always with man in the fore-
ground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

MONIKA
SZAŁEK

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać 
o muzyce, turystyce, czy jedze-
niu, więc pisze o czym akurat 
trzeba. Połowa duetu stojącego 
za książką „Gastrobanda”. 

 IN ENGLISH

He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a “Gastrobanda” book. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, później do-
łączyła do zespołu TR Warszawa. 

 IN ENGLISH
 
An actress, dramatist and direc-
tor. She finished the PWST Na-
tional Academy of Theatre Arts 
in Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 

Człowiek pracy, gdańszczanin 
z wyboru. Choć większość 
zna go jako żeglarza i Mistrza 
Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 
biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej.

 IN ENGLISH

A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of 
us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has sev-
eral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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ALEKSANDRA 
BUDKA

Gdyby nie było muzyki, jej 
życie nie miałoby sensu. Pa-
sjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów 
i torebek. Od wielu lat związana 
z radiową Trójką. O muzyce 
i radiu pisze także na blogu.

 IN ENGLISH

Without music her life would be 
completely meaningless. A radio 
and retro style aficionado. 
Collects music albums, 
sunglasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

nawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble 
w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 IN ENGLISH

Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book “Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbosprężarka. 
Pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła. Autorka bloga 
„Panie wiozą Panów”.

 IN ENGLISH

She has a weakness for cars 
instilled in her head, because she 
does not have a heart but a turbo-
charger instead. Everything with 
four wheels attracts her. The 
author of a blog entitled Panie 
wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych akto-
rów polskiego teatru w XXI w.

 IN ENGLISH

Says that he is “exclusively 
a theatre actor”, for many 
years now working with the 
National Theatre in Warsaw. 
He is at the very top of the 
critics’ ranks of 21st century 
Polish theatre actors. 

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się kulturą 
wysoką, średnią i niską, bo jest 
prawdziwą (post)humanistką. 
Od dobrej książki woli tylko 
teledysk MC Hammera.

 IN ENGLISH

She talks, writes and edits. She is 
interested in high, middlebrow 
and low culture because she is 
a true (post)humanist. She claims 
there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. 
Naukowiec 3.0 nie bojący się 
trudnych wyzwań, międzyna-
rodowej współpracy i interdy-
scyplinaroności. 

 IN ENGLISH

A sociologist by profession 
and passion. An experienced 
scientist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marze-
nia i kieruje się dewizą‚ liczy 
się jakość, a nie ilość’. 

 IN ENGLISH

She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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15 LAT TEMU TEN TYP MES WYCHODZIŁ Z RAPOWEGO PODZIEMIA. ALE JAK JUŻ WYSZEDŁ  
DO ZAKORZENIŁ SIĘ NA POWIERZCHNI NA DOBRE. CHOĆ ON SAM PRZEZ TEN CZAS DOJRZAŁ,  
TO PEWNE CECHY POZOSTAŁY NIEZMIENNE. WCIĄŻ MA CIĘTY JĘZYK, BYSTRE OKO I NIEBYWAŁĄ 
ZDOLNOŚĆ DO BARWNEGO OPOWIADANIA O NUDNEJ RZECZYWISTOŚCI.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN   MAKE-UP: KATARZYNA ĆWIKLIŃSKA
   

 ROZMOWA TALK 
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O TAKICH NUDNYCH RZECZACH, JAK NP. 
PŁACENIE PODATKÓW, ODWOŻENIE DZIECI DO 
SZKOŁY SAMOCHODEM RODZINNYM? NIE BOISZ 
SIĘ, ŻE CIĘ TO DOTKNIE, ŻE NAGLE STANIESZ SIĘ 
TAKI DOROSŁY, ŻE TEN ROCK’N’ROLLOWY STYL 
ŻYCIA ODEJDZIE NA BOK?
Ale o wszystkich tych rzeczach można 

pisać piosenki, które również coś wnoszą. 

Piosenki, które wcześniej nie zostały napi-

sane. Często, kiedy siadam do jakiegoś te-

matu, motywacją jest dla mnie to, że jeszcze 

nie było piosenki na ten temat, a ja bardzo 

bym chciał taką usłyszeć. Tak było z „Pokaż 

mi dom” albo na płycie „Trzeba było zostać 

dresiarzem”, kiedy rapuję o taksówkarzach. 

Wszyscy muzycy jeżdżą taksówkami non 

stop, bo są ciągle pijani, ale jakoś nie ma pio-

senek o taksówkarzach, więc jeśli chcę taką 

usłyszeć, muszę sobie ją zrobić. W związku 

z tym nie uważam, że są to nieatrakcyjne 

tematy. Trzeba do nich po prostu podejść 

wspaniałe uczucie, które jest życiowym 

napędem. Natomiast fakt, że ciągle chcesz 

to robić jest również powodowany tym, że 

mało rzeczy daje ci radość, mało rzeczy 

daje ci spełnienie. To spojrzenie w lustrze, 

które ja zaliczam ze sobą, to nie jest „Super, 

minęło 15 lat, podczas których pokazałeś 

tym nieudacznikom jak się rapuje”. Nie. 

Jest za to takie „No i co? Fajnie? Nagrałeś 

kozacką płytę? I co robisz teraz? Gapisz się 

w lustro? Zajebiście. To jest to, w czym je-

steś dobry – gapienie się w lustro. Wspania-

le. No to może, nie wiem, zrób jakiś dobry 

kawałek zamiast tu stać i gapić się dalej”. 

Potem siadam do kawałka, ale wychodzi mi 

gówno, więc jestem bardzo sfrustrowany 

i kiedy podchodzę do lustra, żeby na przy-

kład umyć ręce, to myślę o tym ostatnim 

utworze, który mi nie wyszedł. Myślę 

o nim kiedy zrobię sobie przerwę na siku.

JESTEŚ DLA SIEBIE STRASZNIE SUROWY.
Uwierz mi, to nie są ekstatyczne chwile, bo 

ja myślę o tym ostatnim numerze, który 

naprawdę idzie słabo. Czuję, że to jest 

słabe, że muszę przerwać, wywalić to do 

śmieci, napić się kawy, zrewidować swoje 

podejście do tego utworu. Nie myślę o 15 

latach, o ostatniej czy przedostatniej płycie. 

To jest po prostu coś, czym trudno mi jest 

się cieszyć. Nie za bardzo znam uczucie 

zadowolenia z siebie. To są takie migawki. 

Najlepszą migawką dostępną dla mnie jest 

uczucie, kiedy kończę pracę nad utworem, 

kiedy wychodzę z kabiny i czuję, że tak, to 

było to! To trwa chwilę.

NIE JESTEŚ PRZYPADKIEM ZBYT SUROWY 
W STOSUNKU DO SIEBIE? MIMO WSZYSTKO 
WYTRZYMAŁEŚ TE 15 LAT W BRANŻY, A TO 
NIE JEST ŁATWY BIZNES. SAM WIESZ O TYM 
NAJLEPIEJ. NIE JEST ŁATWO SIĘ WYBIĆ, 
NIE JEST ŁATWO UTRZYMAĆ SIĘ NA TOPIE, 
A TOBIE SIĘ UDAJE. JAKBY TEGO BYŁO MAŁO, 
JEST ALKOPOLIGAMIA, KTÓRA JEST FIRMĄ 
WYDAJĄCĄ PŁYTY, PRODUKUJĄCĄ UBRANIA. 
COŚ SIĘ JEDNAK ZATEM UDAŁO.
Tak. To się udaje cały czas, bo to nie jest 

dokonana forma. Każdy z nas ma jakieś 

swoje schizy, blokady, które należy w sobie 

pokonywać. Ja też staram się nad tym pra-

cować, żeby znaleźć taką część roku, żeby 

sobie usiąść w fotelu czy poleżeć w hamaku 

i pomyśleć: „Kurde, to był udany kwartał”. 

Ale to nie jest moja pierwsza myśl.

OD 2001 ROKU TWOJE HISTORIE SIĘ ZMIENIŁY. 
MINĘŁO TE 15 LAT, TERAZ SAM MASZ LAT 35...
34. Świeżo, od trzech tygodni (śmiech).

TAK CZY INACZEJ, JESTEŚ DOROSŁYM 
FACETEM. NIE BOISZ SIĘ TEGO, ŻE NA 
PRZYKŁAD ZA 6 LAT PRZEKROCZYSZ 
CZTERDZIESTKĘ, POKONASZ TĘ MAGICZNĄ 
BARIERĘ I NAGLE ZACZNIESZ RAPOWAĆ 

WYLICZYŁEM, ŻE W ZESZŁYM ROKU MINĘŁO CI 
15 LAT OD DEBIUTU. BYŁEŚ TEGO ŚWIADOM?
Nie. Byłem świadom, że minęło dużo czasu, 

ale nie, że to 15 lat.

MYŚLAŁEM, ŻE O TYM JUBILEUSZU WIESZ.
Nie. Z trudem wyliczyłem, że to już 10 pły-

ta. Takie są moje zdolności matematyczne.

I WŁAŚNIE ZRUJNOWAŁEŚ MI PIERWSZE 
PYTANIE, BO CHCIAŁEM CIĘ ZAPYTAĆ, CZY 
ZESZŁOROCZNĄ PŁYTĘ NAZWAŁEŚ „AŁA.” 
DLATEGO, ŻE TE PIĘTNAŚCIE LAT CIĘ W JAKIŚ 
SPOSÓB BOLAŁO.
Te 15 lat mnie bolało w jakiś sposób, bez 

względu na to, czy w zeszłym roku zda-

wałem sobie sprawę, że jest taka okrągła 

rocznica. Także odpowiedź na to pytanie 

brzmi – tak. W jakiś sposób bolało.

TO ZNACZY?
Różne rzeczy, zarówno prywatne, jak 

i showbiznesowo-zawodowe, pozostawiają 

rany na duszy czy też postrzeganiu świata. 

O tym między innymi jest ta płyta, ale nie 

mam wrażenia, że jest taka ciężka, bo są na 

niej takie numery, jak na przykład „Świe-

żak”. To kawałek o tym, że te rzeczy, które 

mnie bolą, to na przykład takie sprawy, że 

jestem świeży za kierownicą, jeszcze nie 

wszystko ogarniam. Albo jestem świe-

ży w smartfonach i również jeszcze nie 

wszystko ogarniam. Także to nie musi być 

ból na miarę rozdzierania serca na atomy, 

tylko takie jakieś codzienne małe bóle.

15 LAT. KIEDY ZACZYNAŁEŚ, POLSKI HIP-HOP 
BYŁ W ZUPEŁNIE INNYM MIEJSCU NIŻ TERAZ. 
TO BYŁO TOTALNE PODZIEMIE.
A to, co było nad ziemią, to nie było coś, co – 

że tak powiem – grałem ja i moja ekipa.

TERAZ HIP-HOP JEST WŁAŚCIWIE CZĘŚCIĄ 
MAINSTREAMU I TO MIĘDZY INNYMI DZIĘKI 
TOBIE, DZIĘKI TEMU, ŻE PRZEZ PÓŁTOREJ 
DEKADY DZIAŁAŁEŚ, NAGRYWAŁEŚ. JESTEŚ 
Z TYCH PIĘTNASTU LAT DUMNY? WSTAJESZ 
RANO, PATRZYSZ W LUSTRO I MYŚLISZ SOBIE: 

„JEST SPOKO, ZROBIŁEM DOBRĄ ROBOTĘ”?
Nie, nie. Mam tak bardzo rzadko.

DLACZEGO?
No bo jestem nienormalny. Po prostu. To 

jest taki dar i przekleństwo, the gift and 

the curse ambicji. To, co cię napędza, żeby 

robić nowe rzeczy i czerpać z tego energię 

i dawać to ludziom, dawać to sobie, mieć 

radość przed mikrofonem, mieć radość 

przed migającym kursorem kiedy się siada 

do pisania tekstu, czy do bitów przed 

migającym samplerem – to jest świetne, 
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ty, widzieli kawałek świata, a nie jakiegoś 

dzieciaka. Może oni też wychodzą z tego 

założenia. Są też ludzie, którzy mają po trzy 

dyszki jak ja, żyją w dużym mieście jak ja, 

i te wielkomiejskie problemy ich też w jakiś 

sposób dojeżdżają.

WŁAŚNIE O TYCH LUDZIACH CHCIAŁEM 
POGADAĆ, BO JA WIEM, ŻE SPORA CZĘŚĆ 
TWOICH SŁUCHACZY STARZEJE SIĘ RAZEM 

dawno i uważają, że jest to ciekawa miejska 

muzyka. Nie wiem, może wolą nie słuchać 

swoich rówieśników, bo kiedy ja w wie-

ku 15 lat słuchałem muzyki, to ostatnią 

osobą, której chciałbym słuchać, był inny 

piętnastolatek. To było dla mnie w ogóle 

jakąś perwersją, że ja mając 15 lat miałbym 

słuchać jakiegoś idioty z 8C! No błagam cię. 

Chciałem słuchać starszych gości, którzy 

już coś wiedzieli, już dotknęli jakiejś kobie-

w sposób atrakcyjny. Na przykład Louis 

C.K., który jest jednym z lepszych stand-

-upowców na świecie, kiedy nawija o swo-

ich dzieciach, to im ciśnie. To nie jest na za-

sadzie: „moja kochana córeczka”. Ciśnie jej, 

że jest irytująca – mówi „nie bądź tu, znajdź 

sobie miejsce gdzieś, przeszkadzasz”. I wiesz, 

mało jest takich wypowiedzi o dzieciach, że 

nie są słodkie, tylko że są też irytujące, albo 

że ktoś przyłapał córkę z blantem i nie wie, 

jak się zachować. Tego typu rzeczy to dla 

mnie ciekawe sprawy. Nie fakt, że dziecko 

jest i że jest wspaniałe. Czy jest wspaniałe 

to się okaże jak dorośnie. Może wyrośnie 

na heroinistę i będzie wszystkim przeszka-

dzać i okradać innych.

A SPRAWDZAŁEŚ JAK WIEKOWO WYGLĄDA 
TERAZ TWOJA PUBLICZNOŚĆ?
To jest grupa, która nie jest jednorodna. Są 

dzieciaki, które zetknęły się ze mną nie-

SĄ DZIECIAKI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE MNĄ NIEDAWNO 
I UWAŻAJĄ, ŻE JEST TO CIEKAWA MIEJSKA MUZYKA. NIE WIEM, 
MOŻE WOLĄ NIE SŁUCHAĆ SWOICH RÓWIEŚNIKÓW, BO KIEDY 
JA W WIEKU 15 LAT SŁUCHAŁEM MUZYKI, TO OSTATNIĄ OSOBĄ, 
KTÓREJ CHCIAŁBYM SŁUCHAĆ, BYŁ INNY PIĘTNASTOLATEK.

17 17 WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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Z TOBĄ. NA PRZYKŁAD JA. KIEDY WIĘC 
ODPALAM PŁYTĘ I SŁYSZĘ KAWAŁEK „POKAŻ 
MI DOM”, Z JEDNEJ STRONY O ZAKŁADANIU 
RODZINY, Z DRUGIEJ O TRYWIALNYM 
POSZUKIWANIU MIESZKANIA, KREDYTU, TO 
ORIENTUJĘ SIĘ, ŻE TO DOTYCZY WŁAŚNIE MNIE. 
NIE PIĘTNASTOLATKA.
Tak, tak. Ale ja nie chcę mieć kredytu, 

absolutnie. Staram się być jak najdalej 

od tego. Życie pokaże, czy mi się uda. 

Natomiast kwestia mieszkaniowa to jest 

również kwestia piętnastolatka. Jeżeli 

ktoś ma 15 lat i nie myśli o tym, że się za 5 

lat wyprowadzi z domu, to polecam wyjąć 

głowę z dupy i rozejrzeć się. Celem jest 

wyprowadzić się z domu. To elementarne, 

więc to wcale nie jest odległe dla licealisty. 

To jest bardzo bliskie.

A DLA TYCH PIĘTNASTOLATKÓW CZY LICE-
ALISTÓW, KTÓRZY CIĘ SŁUCHAJĄ, NIE JESTEŚ 
PRZYPADKIEM JAKIMŚ MENTOREM? „JESTEM 
STARSZY, WIDZIAŁEM KAWAŁEK ŚWIATA, MAM 
DOŚWIADCZENIE – SŁUCHAJCIE MNIE”.
Mógłbym za takiego mentora uchodzić, ale 

poza tym, że lubię się masturbować wła-

snym głosem i swoimi przemyśleniami, to 

jednak umiem słuchać ludzi. I nie wymy-

śliłem sobie tego, tylko mi to powiedziano. 

Interesują mnie historie. Interesuje mnie 

na przykład skąd masz tę bliznę na czole, 

gdyż jest zajebista.

MIAŁEM JAKIEŚ TRZY LATA...
O nie. Musisz zbudować jakąś inną historię, 

dla dziewczyn.

WIĘC MIAŁEM JAKIEŚ 20 LAT... 
No właśnie. Było ich siedmiu... Ale co się 

stało?

PRZYŁOŻYŁEM GŁOWĄ W TAKĄ DREWNIANĄ 
FRAMUGĘ. 
Co za wstyd. Ale widzisz: ja chcę od ludzi 

ich historii. Staram się też zadawać pyta-

nia i słuchać tego, co mają mi do powiedze-

nia. Wiesz, ja po tych koncertach też chcę 

się napić, dać głosowi odpocząć, więc oni 

mi nadają, a ja się zamieniam w odbiornik. 

Interesuje mnie to. Przecież mając 15 lat 

mogą mieć wspaniałe pomysły, przemy-

ślenia, świeżą wyobraźnię. Oni też są dla 

mnie takim pokarmem.

WYOBRAŻASZ SOBIE, ŻE JAKO PIĘĆDZIESIĘ-
CIOLATEK WCIĄŻ BĘDZIESZ WYCHODZIŁ NA 
SCENĘ, RAPOWAŁ, SZEDŁ NA AFTERPARTY, 
WRACAŁ NAD RANEM I PROWADZIŁ DALEJ 
TEN TRYB ŻYCIA, KTÓRY MASZ TERAZ?
Myślę, że tak. Nie czuję, żebym robił 

muzykę, która nie licuje z moim wiekiem. 

„AŁA.” to płyta, która jest moim zdaniem 

nagrana przez człowieka, który metrykal-

nie, światopoglądowo, wizerunkowo jest 

dorosły. Nie chodzę w jakichś dziecię-

cych ubraniach, nie udaję, że mam 14 lat 

jeżeli chodzi o styl. W mojej muzyce jest 

zgodność z moim wiekiem. Gdybym miał 

50 lat i wyskakiwał, że chcę być jednym 

z dzieciaków, to może faktycznie lepiej 

byłoby zająć się czymś innym.

OSTATNIO MÓJ ZNAJOMY STWIERDZIŁ, ŻE 
POJĘCIE „DOROSŁY RAPER” LUB „DOJRZAŁY 
RAPER” BRZMI DZIWNIE. CZY RAPERZY 
W DALSZYM CIĄGU KOJARZĄ SIĘ Z JAKĄŚ 
NIEDOJRZAŁOŚCIĄ? TY JESTEŚ PRZECIEŻ 
BIZNESMENEM, PRAWDA?
Nie, nie. Jestem biznesmenem w swojej 

najmniejszej części. A jeżeli już, to takim, że 

rzucam jakąś wizję, a po prostu pracują nad 

nią inni ludzie.

ALE JEDNAK ZDOŁAŁEŚ JAKOŚ STWORZYĆ 
FIRMĘ ALKOPOLIGAMIA, WYKREOWAĆ MARKĘ.
Zdecydowanie należy tu oddać szacunek 

moim współpracownikom i wspólnikom 

z Alkopoligamii – Witkowi, Stasiakowi. To 

są goście, którzy są tam codziennie i są 

w tym codziennie. Zuzia, Malik, Holak, to 

są wszystko prawdziwi zawodnicy. Nie 

przeceniajmy mojej roli w tym biznesie, 

choć oczywiście utożsamiam się z tym, 

jestem pomysłodawcą wielu rzeczy, z któ-

rymi jest mi po drodze, bo to też jest wielki 

przywilej posiadania i współuczestniczenia 

w firmie, że możesz robić rzeczy, z którymi 

się utożsamiasz. To jest ekstra.

A CO Z TYM DOROSŁYM RAPEREM?
Ta niedojrzałość to stereotyp, z którym 

trzeba będzie długo walczyć. Im bardziej 

raperzy będą się otwierać, tym większa 

szansa, że w końcu wygrają. Albo wejdą 

i przejmą ten biznes, albo będą jego taką 

rozdętą naroślą, która generuje bardzo 

duże pieniądze, wyświetlenia, popular-

ność, ale jest jednocześnie poza, co mi nie 

odpowiada, bo to wzmacnia stereotypy. Te 

dwie strony za bardzo o sobie nie wiedzą, 

a uważam, że się mogą od siebie dużo 

nauczyć. Strona w którą nie należy iść, to 

jest strona metalowa, gdzie pięćdziesięcio-

letni mężczyźni nie zmienili stroju od 1982 

roku, co więcej, nakładają na siebie makijaż 

i zapełniają stadiony, zapełniają kluby. To 

jest dla mnie niewiarygodne, ale ich teksty 

nie ewoluują. Proszę mi wybaczyć, że 

posługuję się stereotypami dotyczącymi tej 

muzyki, ale z metalu najbardziej imponują 

mi jednak perkusiści i ta techniczna strona. 

Natomiast strona wizerunkowa jest czymś, 

co wydaje mi się właśnie takie niedorosłe. 

A jednak działa. Ale jeszcze dodam, bo nie 

fair byłoby tylko narzekać, że słyszałem 

jeden metalowy tekst, który zrobił na 

mnie duże wrażenie i był to zespół Chorzy 

i „Jedzenie robi mnie w balona”.

WRACAJĄC DO TEGO DOROSŁEGO RAPERA...
Raper, który ma teksty dotyczące swojej 

bieżącej rzeczywistości, bez względu na to, 

ile ma lat, jest sto razy bardziej przekonu-

jący niż metalowy wokalista w pełnym 

makijażu, który... robi to, co robi.

CZYLI ŻEBY JESZCZE BARDZIEJ UMOCNIĆ 
SCENĘ HIP-HOPOWĄ W POLSCE, RAPERZY 
POWINNI RAPOWAĆ O ŻYCIU, O POSZUKIWANIU 
MIESZKANIA I TAKSÓWKARZACH.
Co powinni raperzy? Nie wiem. Ja mogę 

tylko powiedzieć – odwagi! Odwagi przed 

kartką, przed mikrofonem. Nie chodzi tyl-

ko o odwagę, żeby kogoś skrytykować, czy 

komuś pojechać, tylko odwagi, żeby trochę 

szerzej pomyśleć o świecie, trochę pomyśleć 

o sobie jako członku społeczeństwa, oczy-

wiście dziwnym członku społeczeństwa, bo 

raper nie jest typowym podatnikiem. Ale 

jednak jest członkiem społeczeństwa.

DLATEGO, ŻE JEST ARTYSTĄ, NIEBIESKIM 
PTAKIEM? A JAZZMAN, A MALARZ, 
A RZEŹBIARZ?
To jest wszystko ta sama ekipa kandydatów 

na szaleńców.

A zatem – odwagi! 

Dalszą część rozmowy obejrzycie i przeczyta-

cie na www.anywhere.pl
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MÓGŁBYM ZA TAKIEGO MENTORA UCHODZIĆ, ALE POZA TYM, 
ŻE LUBIĘ SIĘ MASTURBOWAĆ WŁASNYM GŁOSEM I SWOIMI 
PRZEMYŚLENIAMI, TO JEDNAK UMIEM SŁUCHAĆ LUDZI. 
INTERESUJĄ MNIE HISTORIE. INTERESUJE MNIE NA PRZYKŁAD 
SKĄD MASZ TĘ BLIZNĘ NA CZOLE, GDYŻ JEST ZAJEBISTA.
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IS A COMPANY PRODUCING ALBUMS AND 
CLOTHES. SO SOMETHING HAS GONE RIGHT.
Yes. It goes right all the time, because it’s 

not a complete form. Each of us has goes 

schizo about some things, has some barri-

ers that we should fight with. I try to work 

on it as well, to find some time in the year 

to sit in an armchair or rest in a hammock 

and think, “Dang, these were successful 

three months.” But it’s not my first thought.

SINCE 2001, YOUR STORIES HAVE CHANGED. 
FIFTEEN YEARS HAVE PASSED, AND NOW 
YOU’RE THIRTY-FIVE…
Thirty-four. For three weeks now (laughs).

ONE WAY OR ANOTHER, YOU’RE A GROWN-
UP MAN. AREN’T YOU AFRAID THAT IN THE 

NOW HIP-HOP IS VIRTUALLY A PART OF THE 
MAINSTREAM, ALSO THANKS TO YOU AND TO 
THE FACT THAT YOU’VE BEEN CREATING AND 
RECORDING FOR FIFTEEN YEARS. ARE YOU 
PROUD OF THOSE FIFTEEN YEARS? DO YOU 
WAKE UP IN THE MORNING, LOOK IN THE MIRROR 
AND THINK, “EVERYTHING’S COOL, I’VE DONE 
SOME GOOD JOB”?
No, no. I usually don’t feel this way.

WHY?
Because I’m mental. Just like that. It’s the 

gift and the curse of ambition. The things 

that drive you to do new things, to draw 

energy from doing them and to share it with 

people and yourself, to have fun in front of 

the microphone, have fun in front of the 

blinking cursor when you sit down to write 

some lyrics or to work on beats in front of 

blinking sampler – they flood you with this 

wonderful, splendid feeling that is the life 

force itself. And the fact that you want to do 

those things all the time is also motivated by 

the fact that there are few things that bring 

you joy, that few things give you satisfac-

tion. When I look in the mirror, it’s not like, 

“Great, fifteen years have passed, and you 

showed all those losers how to rap.” No. But 

it’s more like, „So? Isn’t it great? Recorded 

a great album, eh? And what are you doing 

now? Staring in the mirror, eh? Freaking 

awesome. This is exactly what you’re good 

at – staring in the mirror. Great. So maybe, 

let me think, write some good song instead 

of standing here and just gawking.” Then 

I get down to work on a song, but it’s a total 

shit, so I’m very frustrated, and each time 

when I walk up to the mirror – to wash my 

hands for example – I think about the last 

song that I screwed up. I think about it when 

I’m taking a piss.

YOU’RE AWFULLY HARD ON YOURSELF.
Believe me, these are not ecstatic moments, 

because I think about this song that really 

goes poorly. I feel it’s lame, that I need to stop 

my work, throw it away, drink some coffee, 

revise my approach to this song. I don’t 

think about those fifteen years, about my 

last or previous albums. It’s simply some-

thing that I find difficult to be happy about. 

I don’t really know the feeling of complacen-

cy. At most, I experience only complacent 

flashes. The best flash available for me is the 

feeling when I finish working on some song, 

when I leave the cubicle and feel that this 

was it! It lasts a fleeting moment.

AREN’T YOU TOO HARD ON YOURSELF? AFTER 
ALL, YOU’VE SURVIVED THOSE 15 YEARS 
IN THE BRANCH, AND IT’S NOT AN EASY 
BUSINESS. YOU KNOW IT BEST. IT’S NOT EASY 
TO DISTINGUISH YOURSELF, NOT EASY TO STAY 
AT THE TOP, AND SOMEHOW YOU MANAGE. ON 
TOP OF THAT, THERE’S ALKOPOLIGAMIA, WHICH 

 IN ENGLISH

THE GIFT AND THE CURSE
FIFTEEN YEARS AGO, TEN TYP MES WAS 
LEAVING THE RAP UNDERGROUND. AND 
ONCE HE LEFT IT, HE HAS TAKEN ROOTS ON 
THE SURFACE FOR GOOD. ALTHOUGH HE HAS 
MATURED DURING ALL THIS TIME, SOME OF 
HIS FEATURES REMAIN UNCHANGED. HE 
STILL HAS HIS BITING TONGUE, SHARP EYE 
AND AN INCREDIBLE GIFT OF THE GAB WHEN 
IT COMES TO TALKING ABOUT SEEMINGLY 
BORING REALITY.

I COUNTED THAT LAST YEAR YOU CELEBRATED 
THE FIFTEENTH ANNIVERSARY OF YOUR DEBUT. 
WERE YOU AWARE OF IT?
No. I was aware that a lot of time has 

passed since that time, but not that it’s been 

fifteen years already.

I THOUGHT YOU KNEW ABOUT THIS 
PARTICULAR ANNIVERSARY.
No. I barely managed to count that it’s 

my tenth album. These are my mathe-

matical skills.

AND THIS WAY YOU’VE JUST RUINED MY FIRST 
QUESTION, BECAUSE I WANTED TO ASK IF YOU 
ENTITLED YOUR LAST YEAR’S ALBUM “AŁA” 
(ENG.: OUCH”) BECAUSE THOSE FIFTEEN YEARS 
WERE PAINFUL IN SOME WAY.
Those fifteen years were painful in some 

way, irrespective of whether I realized last 

year that it was such a round anniversary. 

So the answer to your question is yes. It 

was painful in some way.

WHAT DOES IT MEAN EXACTLY?
Different things – both private and those 

connected with show-business and profes-

sional work – leave scars on your soul or 

your outlook on life. All those subjects are 

broached on the album as well, but I don’t 

think the album itself so heavy, because 

it contains also such songs as “Świeżak” 

(Eng.: “Freshman”). It’s about things that 

I find painful, e.g. that I’m a beginner 

when it comes to driving, that I still don’t 

get everything. Or that I’m still learning 

how to use smartphones, and don’t get 

everything either. So it doesn’t have to be 

this kind of pain that tears your heart into 

atoms, but just everyday tiny pangs.

FIFTEEN YEARS. WHEN YOU WERE STARTING 
YOUR CAREER, POLISH HIP-HOP WAS IN 
A TOTALLY DIFFERENT PLACE FROM WHERE IT 
IS NOW. IT WAS A TOTAL UNDERGROUND.
And the things that were “above” weren’t some-

thing that, so to say, my squad and I played.
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NEXT SIX YEARS YOU’LL BE ALREADY IN 
YOUR FORTIES, YOU’LL CROSS THIS MAGICAL 
BARRIER AND SUDDENLY BEGIN TO RAP ABOUT 
SUCH BORING THINGS AS PAYING TAXES OR 
DRIVING CHILDREN TO SCHOOL IN A FAMILY 
CAR? AREN’T YOU AFRAID THAT IT WILL TOUCH 
YOU, THAT SUDDENLY YOU’LL BECOME SO 
GROWN-UP THAT THIS WHOLE ROCK’N’ROLL 
LIFESTYLE WON’T SUIT YOU ANYMORE?
But you can write songs about all those 

things as well, and they will convey some 

message too. Songs that have never been 

written before. Often, when I sit to a topic, 

I am motivated by the fact that there hasn’t 

been a song about it yet, and I would love to 

listen to such a song. It was like that with 

„Pokaż mi dom” (Eng: „Show me Home”), or 

the album “Trzeba było zostać dresiarzem” 

(Eng.: “It would have been better to 

become a chav”), where I rap about 

taxi drivers. All musicians use 

taxis all the time, because they’re 

always drunk, but somehow there 

are no songs about taxi drivers, so 

if I want to listen to a song like this, 

I need to write it myself. Because 

of that, I don’t think that those 

things are unattractive topics. 

You just need to approach them 

in an attractive way. For example, 

when Louis C.K., who is one of 

best stand-uppers in the world, 

talks about his children, he doesn’t 

mince his words. It’s not like “my 

lovely daughter.” He says that she’s 

irritating, “don’t get in my way, go 

TEN TYP MES NA ŻYWO  
W RAMACH TRASY „TOUR DE AŁA.”:

TEN TYP MES NA ŻYWO  
W RAMACH TRASY „TOUR DE AŁA.”:

 9/02 – TORUŃ 
11/02 – SOPOT 
12/02 – POZNAŃ 
18/02 – RZESZÓW 
19/02 – WROCŁAW
23/02 – BIELSKO-BIAŁA 
24/02 – ŁÓDŹ

25/02 – SZCZECIN
3/03 - LUBLIN
4/03 – KATOWICE
10/03 – OLSZTYN
11/03 – BIAŁYSTOK
24/03 – WARSZAWA – STODOŁA  
– 10. URODZINY ALKOPOLIGAMII
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somewhere else, you disturb me.” And you 

know, there are few texts about children 

that tell about the fact that they are not 

sweet but irritating, or that someone saw 

his daughter with a joint and doesn’t know 

how to behave. Those kinds of things are 

interesting. Not the fact that the child ex-

ists and that he or she is great. It will turn 

out whether they are great or not when 

they grow up. Perhaps they will grow up 

to be heroin-addicts and will be getting in 

everyone’s way, or steal.

AND HAVE YOU CHECKED THE AGE STRUCTURE 
OF YOUR AUDIENCE?
It is not a homogenous group. There are 

kids who have learned about me only re-

cently and think that it’s interesting urban 

music. I don’t know, maybe they prefer not 

to listen to their peers, because when I was 

fifteen, the last person I wanted to listen 

to was another 15-year-old brat. It would 

have been a kind of perversion for me it 

I had had to listen some idiot from the same 

grade. Come on, just please. I wanted to lis-

ten to older guys who had already learned 

something about life, touched a woman, 

seen some parts of the world, and not to 

a kid. Maybe they think the same thing. 

There are also people who are thirty-some-

thing like me, live in a big city like me, and 

those big city problems apply to them too.

I’D LIKE TO TALK EXACTLY ABOUT THOSE 
PEOPLE, BECAUSE I KNOW THAT THE LION’S 
SHARE OF YOUR LISTENERS GROW OLD ALONG 
WITH YOU. LIKE ME, FOR EXAMPLE. SO WHEN 
I PLAY YOUR ALBUM AND LISTEN TO THE SONG 

“POKAŻ MI DOM,” ABOUT STARTING A FAMILY 
ON THE ONE HAND, AND ABOUT SUCH TRIVIAL 
THINGS AS LOOKING FOR A FLAT OR GETTING 
A BANK CREDIT ON THE OTHER, I REALIZE 
THAT THIS SONG IS ABOUT ME. NOT ABOUT 
A FIFTEEN-YEAR-OLD BOY.
Yes, yes. But I don’t want to get a bank 

credit, absolutely not. I try to avoid it as 

much as possible. Life will show if I manage 

without it. But the issue of flat applies also 

to a fifteen-year-old boy. If someone is 

fifteen and doesn’t think about moving out 

in about five years, I strongly suggest they 

pull their heads out of their asses and start 

looking around. The goal is to move out. It’s 

elementary, so it’s not so abstract for a high 

schooler. It’s very close.

BUT AREN’T YOU SOME KIND OF A MENTOR 
FOR THOSE FIFTEEN-YEAR-OLD BOYS OR HIGH 
SCHOOLERS WHO LISTEN TO YOU? “I’M OLDER, I’VE 
BEEN THERE, I’VE SEEN THAT – LISTEN TO ME.”
I could pass for such mentor, but apart from 

the fact that I like to masturbate with my 

own voice and my own thoughts, I am also 

capable of listening to people. And I didn’t 

make it all up, it was told all this. I’m inter-

ested in stories. For example, I’m interested 

in this scar on your forehead, because it’s 

freaking awesome.

I WAS ABOUT THREE YEARS OLD…
No, no, no. You need to tell a different story, 

you know, for girls.

SO I WAS LIKE 20 YEARS OLD…
That’s it. There were seven of them… But 

what happened?

I HIT MY HEAD ON A WOODEN DOORFRAME.
How lame. But you see, what I want from 

people is stories. I also try to ask questions 

and listen to what they have to say to me. 

You know, after all those concerts, I want to 

have a drink, let my voice rest, so they talk 

and I change into a receiver. I find it interest-

ing. Even if they are fifteen, they can also 

have great ideas, thoughts, fresh imagination. 

They can give me food for thought as well.

CAN YOU IMAGINE THAT YOU’LL STILL GO ONTO 
THE STAGE AS A FIFTY-YEAR-OLD MAN, AND 
YOU’LL RAP, ATTEND THE AFTERPARTY, COME 
HOME IN THE MORNING AND HAVE THE SAME 
LIFESTYLE AS YOU HAVE NOW?
I think I will. I don’t feel that I make music 

that doesn’t match my age. “AŁA” is an 

album that – in my opinion – was recorded 

by a man who is an adult in terms of his 

age, his outlook on life and his image. I don’t 

wear some stupid childish clothes, I don’t 

pretend that I’m fourteen when it comes to 

my style. My music is consistent with my 

age. If I were fifty and wanted to be one of 

those kids, maybe it would be better for me 

to change occupations. 

RECENTLY, ONE OF MY FRIENDS SAID THAT 
THE CONCEPTION OF „AN ADULT RAPPER” OR 

„A MATURE RAPPER” SOUNDS STRANGE. ARE 
RAPPERS STILL ASSOCIATED WITH BEING 
IMMATURE? BUT YOU ARE A BUSINESSMAN, 
AREN’T YOU?
No, no. Being a businessman in the smallest 

part of who I am. And if am, then I’m the 

kind who just provides others with an idea 

and lets them work on it.

AND YET YOU MANAGED TO OPEN THE COMPANY 
ALKOPOLIGAMIA, TO CREATE THE BRAND.
Here the honours should definitely go 

to my coworkers and partners from 

Alkopoligamia – to Witek, to Stasiak. Those 

are the guys who come there every day and 

work on it every day. Zuzia, Malik, Holak, 

they are all true professionals. Don’t over-

estimate my role in this business, although 

I certainly identify myself with it. I’m the 

originator of many things that I find cool, 

because it’s a great privilege of owning 

a company – being able to do things that 

you identify with. It’s really awesome.

AND WHAT’S WITH THAT “ADULT RAPPER”?
This immaturity is a stereotype with which 

we will need to fight for a long time. The 

more rappers will open themselves, the 

bigger the chance they have for winning this 

battle. Either they’ll take over the business, 

or they will become its swollen outgrowth 

that generates a great amount of money, 

views and hits on the internet, popularity, 

but is somewhere beyond, which doesn’t 

suit me, because it strengthens stereotypes. 

Those two sides don’t know much about each 

other, and I think that they can learn a lot 

from each other. The path that we definitely 

shouldn’t pursue is the metal one, where 

fifty-year-old men haven’t changed the way 

they dress since 1982, and, what’s more, they 

use make-up and fill stadiums, fill clubs. It’s 

unbelievable for me, but their lyrics don’t 

evolve. Forgive me for using stereotypes 

about this kind of music, but when it comes 

to metal, I’m impressed chiefly by drummers 

and the technical side of it all. But their image 

seems immature to me. Still, it works some-

how. But I’ll add, because it wouldn’t be fair to 

only complain, that I’ve heard one metal song 

that impressed me very much, and it was 

“Jedzienie robi mnie w balona” (Eng.: “Food is 

pulling my leg”) by the band called Chorzy.

COMING BACK TO THIS ADULT RAPPER…
A rapper who writes lyrics concerning their 

current reality, irrespective of their age, is 

one hundred times more convincing than 

a metal vocalist with heavy make-up who 

does… what he does.

SO IN ORDER TO STRENGTHEN THE HIP-HOP 
SCENE IN POLAND, RAPPERS SHOULD RAP 
ABOUT LIFE, ABOUT LOOKING FOR A FLAT AND 
ABOUT TAXI DRIVERS.
What should rappers do? I don’t know. The 

only thing I can say is, “Be brave!” Be brave 

in front of a sheet of paper, in front of the 

microphone. It’s not only about the courage 

to criticize someone or insult someone, 

but the courage to think about the world, 

about yourself as a member of society – 

well, a strange member of society, because 

a rapper isn’t your typical tax-payer. And 

yet they are members of society.

BECAUSE THEY ARE ARTISTS? AND WHAT 
ABOUT JAZZMEN, PAINTERS, SCULPTORS?
They are all in the same team of candidates 

for madmen.

So – be brave! 

You can watch and read the further part of the 

conversation at www.anywhere.pl
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AFRYKA WIĘKSZOŚCI LUDZI KOJARZY SIĘ Z PUSTYNIĄ LUB SAFARI, EGZOTYCZNYMI 
ZWIERZĘTAMI, ŻYRAFĄ, SŁONIEM CZY LWEM. JEST SPEŁNIENIEM MARZEŃ O OBCOWANIU 
Z NATURĄ, KULTURĄ TUBYLCÓW, MUZYKĄ. CZARNY LĄD KUSI PODRÓŻNIKÓW.  
MÓWI SIĘ, ŻE ALBO SIĘ GO KOCHA, ALBO NIENAWIDZI.

 TEKST I ZDJĘCIA: MIRKA MISIEWICZ

PODRÓŻE TRAVEL
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JAK MĄDRZE 
POMAGAĆ AFRYCE?
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SĄ 
jednak takie kraje w Afryce, dla 

których nie znajdziesz przewod-

nika na półkach księgarni. I nie 

dlatego, że został wykupiony, ale dlatego, 

że nie da się napisać przewodnika o kraju, 

w którym nie ma nic godnego uwagi 

turystów. Takim krajem jest Kamerun, 

państwo w Afryce Środkowej. Największe 

dobro naturalne, czyli drzewa hebanowe są 

nagminnie wycinane, gdyż zachód upodo-

bał sobie meble z tego surowca. Ciężarówki 

o długości kilkudziesięciu metrów wiozą 

dobro naturalne nieoświetlonymi drogami, 

których prawie nie ma. Zwierzęta w Kame-

runie również wyginęły. Pozostały niewiel-

kie objęte ochroną rezerwaty na północy 

kraju. Miasta wyglądają najlepiej z daleka. 

Ulice stolicy Juande są zakorkowane przez 

trzydziestoletnie Toyoty. Spaliny przekikają 

się z gorącym afrykańskim powietrzem 

i kurzem. Mieszanka wybuchowa. Toczące 

się na ulicy życie miasta, handel, spotkania, 

to zapadający w pamięć obraz ludzi no-

szących praktycznie wszystko na własnej 

głowie. We wspomnieniach pozostaje 

też brud pobocza ulicy, domy w piasko-

wym kolorze i stosy beczek na wodę. Na 

prowincjach – plantacje bananów, mango, 

ananasów, orzeszków, do tego przydrożne 

stragany sprzedawców niezdrowego oleju 

palmowego i wszelkich dóbr urodzajnej 

ziemi. Obrazu dopełniają suszące się na 

krzakach pranie i przydomowe nagrobki 

zmarłych członków rodziny. 

Ale jest coś, dlaczego warto pojechać 

do Kamerunu i nie jako turysta. Jest to 

pragnienie czynienia dobra, pomagania 

innym, przeżywania życia intensyw-

niej. Odpowiedzią na to pragnienie jest 

wolontariat, zaangażowanie się w akcje 

humanitarne. Ale nie takie, które są po 

prostu czyimś biznesem, tylko takie, które 

są konkretnie nastawione na namacalną 

pomoc. Świat zmaga się z drugim obli-

czem akcji humanitarnych w Afryce. Na 

szczęście jest coraz więcej akcji MONGO. 

Słowo pochodzi od My Own NGO (moja 

PODRÓŻE TRAVEL

własna organizacja pozarządowa). Dzięki 

temu spełniło się moje wielkie marzenie 

z dzieciństwa: pojechałam do Afryki, do 

tej prawdziwej, może nie budować studnie, 

ale pomóc zwykłemu człowiekowi.

Grupa składająca się z lekarzy chirur-

gów, anestezjologów, dermatologa i oku-

listy wyruszyła do Kamerunu, by nieść 

pomoc najbardziej potrzebującym. Nieść 

pomoc celowaną, nie pieniężną, a taką, 

której potrzebuje praktycznie każdy 

Kameruńczyk. Kameruńczycy są biedni, 

ale nawet ci, których stać na lekarza 

często po prostu nie mają do niego dostępu. 

Kolorowe od afrykańskich kobiecych 

strojów poczekalnie wypełnione są ludźmi 

z nadzieją na lepsze życie, ludzi, którzy 

potrafili iść dwa dni z oddalonych wiosek, 

żeby dostać szansę na wyleczenie. Ich 

cierpliwość, wytrwałość, pokora, nadzieja 

była godna podziwu. Taki człowiek często 

tylko raz w życiu ma szansę na to, żeby 

poddać się operacji. Żeby zrozumieć skalę 

problemu wystarczy dodać, że na obszar 

trzech polskich województw przypada 

jeden szpital, w którym pracuje jeden 

chirurg. Coś, co dla nas jest tak oczywiste 

i dostępne, mimo wszystkich proble-

mów, z którymi zmaga się nasz system 

opieki zdrowotnej, jest marzeniem tej 

części Afryki. Podczas naszej misji wielu 
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PODCZAS NASZEJ MISJI WIELU KAMERUŃCZYKÓW PIERWSZY 
RAZ ZETKNĘŁO SIĘ Z LEKARZEM. POMIMO WSZYSTKICH 
TRUDÓW PRACY W AFRYKAŃSKIM SZPITALU, TAKICH JAK BRAK 
WODY, PRĄDU I KLIMATYZACJI, UŚMIECH PACJENTA JEST 
NAJCENNIEJSZĄ NAGRODĄ ZA TRUD WŁOŻONY W PRACĘ. 
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Kameruńczyków pierwszy raz zetknę-

ło się z lekarzem. Pomimo wszystkich 

trudów pracy w afrykańskim szpitalu, 

takich jak brak wody, prądu i klimatyzacji, 

uśmiech pacjenta jest najcenniejszą nagro-

dą za trud włożony w pracę. 

W Kamerunie dużym problemem są 

wady wzroku i małe szanse na okulary. 

Są jednak programy organizowane przez 

polskie fundacje, jak „Okulary dla Afrytki”. 

W jej ramach każdy Polak mógł oddać swo-

je stare oprawki, które następnie lądowały 

w jednej z 33 waliz, które zabraliśmy ze 

sobą do na misję. Te oprawki dalej służą 

pacjentom. Kto widział tańczącą i śpiewa-

jącą kobietę opuszczającą gabinet okulisty, 

z okularami na nosie? Tam dopiero widać 

na własne oczy, na czym polega pomoc 

drugiemu człowiekowi. Widać, jak proste 

dla nas rozwiązania podnoszą komfort jego 

życia. Dzięki ludziom dobrej woli, ta kobieta 

mogła zobaczyć na własne oczy wnuka. 

Bezcenne. A chłopak, który nie miał szansy 

poznać dziewczyny, bo tak wstydził się 

swojego guza na szyi? Uczyniliśmy go 

zdrowym i atrakcyjnym na nowo. W ciągu 

tygodnia wykonaliśmy prawie 100 operacji, 

ponad 900 konsultacji. Liczby mówią za 

siebie. To właśnie jest celowana pomoc.

Zaskakujące jest, że w czasach tak 

wielkiej konsumpcji, nastawienia na 

siebie, koncentracji na swoich potrzebach 

i biznesach wciąż istnieje cała rzesza firm 
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Yaoundé, are jammed with thirty-year-old 

Toyotas. Exhaust fumes mingle with hot 

African air and dust. A truly dangerous 

combination. Life in the streets, commerce, 

meetings, it all gives you an unforget-

table image of people carrying virtually 

everything on their heads. What also stays 

in memories is the dirt on the sidewalks, 

sand-coloured houses and heaps of water 

barrels. In the backcountry – plantations of 

bananas, mangoes, pineapples and peanuts, 

as well as road stalls with unhealthy palm 

oil and many goods born by fertile land. 

The picture is completed by laundry hang-

ing on bushes, as well as gravestones of 

family members in front of people’s houses. 

But there is something that is worth 

going to Cameroon for, and not as a tourist. 

It’s the desire to do good, help others, live 

your life more intensively. The answer to 

this desire is volunteer work and taking 

part in humanitarian actions. And not 

those that are just someone’s business, but 

those that are oriented towards specific, 

tangible aid. The world is struggling with 

the other face of humanitarian actions in 

Africa. Fortunately, there are more and 

more MONGO actions. The abbreviation 

stands for My Own Non-Governmental 

i ludzi chcących pomagać innym. To bardzo 

budujące. Dzięki nim nasza akcja dotarła 

również do najbiedniejszych, górskich ob-

szarów, do małej, wiejskiej szkoły w Bahan. 

I znowu – nie wielki przemysł, a konkretna 

pomoc uczniowi, trzy walizki pełne przy-

borów szkolnych. Dla nas takie nic, a dla 

nich tak wiele. Warto walczyć z komarami, 

brudem, brakiem wody i innymi trudami 

podróży do Afryki Środkowej dla czystej 

radości w oczach tych dzieci.

Udział w tej akcji sprawił, że inaczej 

patrzę teraz na działalność humanitarną, 

społeczną, charytatywną. Zrozumiałam, 

że pomagać trzeba, ale mądrze, tak by fak-

tycznie beneficjentami byli ludzie, którzy 

tej pomocy potrzebują. I wielka dumna 

mnie rozpiera, że w naszym kraju również 

umiemy pomagać sobie nawzajem mądrze, 

choćby takimi akcjami jak Szlachetna 

Paczka czy WOŚP. 

A Afryka, ze wszystkimi jej problemami, 

jest mimo wszystko zachwycająca. I kto raz 

poczuł jej słodko-gorzki smak, na pewno 

będzie do niej wracał. 

 IN ENGLISH

CAMEROON – HOW TO HELP  
AFRICA WISELY?

THE MAJORITY OF PEOPLE ASSOCIATE 
AFRICA WITH A DESERT OR A SAFARI, WITH 
EXOTIC ANIMALS SUCH AS GIRAFFES, 
ELEPHANTS OR LIONS. IT’S A DREAM COME 
TRUE WHEN IT COMES TO COMMUTING WITH 
NATURE, INDIGENOUS CULTURE AND MUSIC. 
THE DARK LAND TEMPTS TRAVELLERS. IT IS 
SAID THAT YOU EITHER LOVE IT OR HATE IT.

But there are countries in Africa about 

which you won’t find a guidebook at a book-

shop. And not because it has been sold out, 

but because you can’t write a guidebook 

about a country in which there is nothing 

of interest for tourists. One of such coun-

tries is Cameroon, a country in Central 

Africa. Its greatest natural resource, ebony 

trees, are constantly felled, just because the 

Western world has taken a liking to ebony 

furniture. Trucks that are several dozen 

metres long transport the wood along the 

unlit roads that are few and far between. 

Animals in Cameroon have died out too. 

What is left are small protected reserves 

on the north of the country. Cities look 

best from afar. Streets in the capital city, 

PODRÓŻE TRAVEL



Organization. Thanks to this, my biggest 

childhood dream has come true – I went to 

Africa, to this real one, maybe not to build 

wells, but to help ordinary people.

A group consisting of surgeons, an-

aesthesiologists, a dermatologist and an 

ophthalmologist set out to Cameroon to 

help people in need. To bring not finan-

cial, but specific help needed by virtually 

every Cameroonian. Cameroonians are 
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poor, but even those who can afford 

to go to a doctor simply don’t have the 

access to any specialist. Waiting rooms, 

colourful with women’s dresses, are filled 

to capacity with people hoping for better 

life, people who had enough stamina and 

determination to walk two days from 

distant villages just to get the chance to 

be cured. Their patience, perseverance, 

humility and hope were simply admirable. 

Not infrequently, those people get only 

one opportunity in a lifetime to undergo 

a surgery. To understand the scale of the 

problem, it is enough to add that on the 

area of about three Polish voivodeships 

there is only one hospital with one sur-

geon. Something that is so obvious and 

easily accessible for us – despite all the 

problems that our healthcare system has 

to struggle with – remains a dream for 

this part of Africa. During our mission, 

many Cameroonians visited a doctor 

for the first time in their lives. Despite 

all hardships of working in an African 

hospital – such as water and electricity 

shortages, as well as lack of air condition-

ing – a patient’s smiling face was the most 

valuable compensation for all our efforts.

Another great problem in Cameroon is 

the high incidence of vision defects and 

virtually no chance for glasses. Fortunately, 

there are programs organized by Polish 

foundations, such as “Glasses for Africa.” 

Each Pole could donate his or her old rims 

which then were packed to one of 33 suit-

cases that we took to Africa. Those rims are 

REKLAMA
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still used by our patients. Has anyone ever 

had the chance to see a woman dancing 

and singing her way out of an ophthalmol-

ogist’s consulting room, just because she 

has just received a pair of glasses? It is there 

that you get to see with your own eyes 

what it means to help another person. It is 

visible how simple solutions can raise the 

comfort of another person’s life. Thanks to 

people of good will, that woman could see 

her grandson for the first time. Invaluable. 

And that young boy, who didn’t stand 

a chance of meeting a girl, because he was 

so ashamed of a tumour on his neck? We 

made him healthy and attractive again. 

In the course of one week, we performed 

almost 100 surgeries and carried out over 

900 medical consultations. The numbers 

speak for themselves. This is what we call 

specific help.

Surprisingly enough, in times of huge 

consumption, self-centeredness and 

focus on our own needs and businesses, 

there still are a number of companies and 

people who want to help others. It’s very 

heart-warming and edifying. Thanks to 

them, our action has reached also the poor-

est mountain areas, a small village school 

in Bahan. And again – not great industry, 

but specific help for pupils, three suitcas-

es full of school accessories. Seems like 

nothing to us, but very much to them. It’s 

worth struggling with mosquitoes, water 

shortages and other hardships of travelling 

to Central Africa just to see a spark of joy 

in those children’s eyes.

Taking part in this action made me look at 

humanitarian, social and charitable activity 

from a different point of view. I’ve realized 

that you have to help, but in a wise way, so 

that the beneficiaries are people who are 

really in need. And I’m really proud that we 

also know how to help each other wisely 

in our country – it’s enough to mention 

such actions as Szlachetna Paczka (“Noble 

Package”) or WOŚP (The Great Orchestra of 

Christmas Charity). And Africa, with all its 

problems, is still awe-inspiring. And if some-

one has once tasted its bitter-sweet taste, 

they will certainly go there again. 
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NAD MORZE PRZYJEŻDŻAMY GŁÓWNIE PLAŻOWAĆ I UPRAWIAĆ JAKŻE 
POPULARNY W OSTATNIM CZASIE PARAWANING. TYMCZASEM I ZIMA MA SPORO 
DO ZAOFEROWANIA, A REGION O TEJ PORZE ROKU NAPRAWDĘ ZASKAKUJE.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE 

Pomorze nie zamiera po sezonie. 

Przeciwnie, dla chcących wyjechać 

gdzieś indziej niż w góry, oferuje całe 

mnóstwo niespodziewanych atrakcji. 

Tak jak latem Bałtyk zachęca nas do 

leniuchowania, tak zimą każe przełamywać 

nasze bariery, ćwiczyć kondycję i przy tym 

świetnie się bawić.

PLAŻA
Plaża zimą? Ależ tak! O tej porze roku jest tu 

najzdrowiej – jod osiąga swoje największe 

stężenie. Polecamy więc hartujące spacery. 

A jeśli nie chcecie zmarznąć, warto wsko-

czyć w tzw. biegówki i trochę się poruszać. 

To świetny sport, angażujący wszystkie 

partie mięśni, i – co najważniejsze – może go 

uprawiać każdy. Nie potrzeba wcześniejsze-

go przygotowania, wystarczą dobre chęci. 

Szlaków i tras biegowych nie brakuje.

Trudno wyobrazić sobie morze zimą 

bez tu i ówdzie przewijających się grupek 

ekscentryków, zwanych morsami. Okazuje 

się, że i to nie jest zarezerwowane jedynie 

dla wtajemniczonych. Jedyną barierą przed 

zanurzeniem się w lodowatej wodzie jest 

strach. Osoby, które nie cierpią na choroby 

związane z układem krążenia, bez proble-

mu zniosą zimną kąpiel bez uszczerbku 

na zdrowiu. Nie zachęcamy bynajmniej do 

takich wyczynów na własną rękę! Przy-

goda z morsowaniem powinna rozpocząć 

się pod okiem doświadczonego morsa 

i po uprzedniej rozgrzewce. Niektórzy do 

pierwszej kąpieli przygotowują się stopnio-

wo, zaczynając pływać w morzu na jesieni, 

choć wejście do morza w środku zimowe-

go sezonu wiąże się jedynie z większym 

szokiem. Jeśli więc są wśród Was amatorzy 

mocnych wrażeń lub tacy, którzy chcieliby 

przełamać swoje bariery, zapraszamy nad 

Bałtyk. Kto wie, może zostanie morsem jest 

Waszym wyzwaniem na zimę 2017?

KULIGI
Zimowe aktywności na Pomorzu nie 

ograniczają się do morza. Zapewne każdy 

pamięta tę frajdę, kiedy w szkole podsta-

wowej urządzono wyjazd na kulig. Kto po-

wiedział, że tej zabawy nie można przeżyć 

jeszcze raz? Na malowniczych Kaszubach 

znajdziecie wiele ośrodków agroturystycz-

nych, organizujących atrakcje z końmi 

i saniami. To wspaniały pomysł na ferie 

z dzieckiem, tak samo jak na odnalezienie 

w sobie samym wewnętrznego dziecka. 

Wystarczy ciepło się ubrać, zebrać grupkę 

przyjaciół i mocno trzymać się sanek. Na 

koniec – obowiązkowe ognisko z kiełbaska-

mi i gorącymi napojami.

WYCIĄGI NARCIARSKIE
A jeśli ktoś jednak spragniony jest zjazdów 

na nartach czy snowboardzie, to i nad 

morzem da się trochę rozruszać. Trójmiasto 

i okolice to krajobraz polodowcowy, więc 

sporo tu pagórków. Te tworzą nie tylko pięk-

ne widoki, ale też całkiem dobre warunki 

do nauki czy szlifowania umiejętności. Na 

Pomorzu jest około dziewięciu wyciągów 

narciarskich. I tak, w Sopocie, samym sercu 

trójmiejskiej metropolii, znajdziecie Łysą 

Górę. To wyciąg narciarski, snowpark, 

szkółka i oczywiście wypożyczalnia sprzętu. 

Ośrodek, jak wiele innych, posiada miejsca 

noclegowe. Z tym zresztą nie ma proble-

mu – szczególnie w Trójmieście – hotele 

i pokoje gościnne funkcjonują przez cały rok. 

DESTINATION: POMORSKIE
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FERIE ZIMOWE? 
NAD MORZE!
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Popularne miejsca narciarskie w okolicy to 

Przywidz i Wieżyca, a przy tym ostatnim 

mieszczą się aż dwa wyciągi narciarskie – 

Kotlinka i Koszałkowo.

To tylko niektóre z ciekawszych aktyw-

ności, które spotkacie na Pomorzu zimą. 

Poza sportami indoorowymi, dostępnymi 

przez cały rok, oferowana jest też szeroka 

paleta sposobów na relaks. W końcu 

trójmiejskie hotele, ze swoim bogatym 

zapleczem spa i wellness, nie zamykają 

swoich drzwi po lecie. Słowem, jest wiele 

do odkrycia. 

 IN ENGLISH

WINTER HOLIDAYS? AT THE SEASIDE!

MOST OF US GO TO THE SEASIDE TO GO 
SUNBATHING ON THE BEACH BEHIND A WIND-
BREAK. HOWEVER, WE SHOULD REMEMBER 
THAT WINTER ALSO HAS A MAGIC OF ITS OWN, 
AND THE REGION CAN BE REALLY AMAZING AT 
THIS TIME OF YEAR.

Pomerania doesn’t fall into winter sleep. On 

the contrary, it offers plenty of attractions 

for those who want to spend their winter 

holidays somewhere else than in the moun-

tains. In summer, the Baltic Sea encourages 

us to wind down, whereas in winter, it 

makes us overcome our barriers, get fit and 

have some fun in the meantime.

THE BEACH
The beach in winter? You can say that 

again! Winter is the time when the air is the 

richest in iodine, so to enjoy the benefits of 

iodine, we recommend going for long walks. 

And if you don’t want to freeze, a good idea 

is to put on your cross-country skis and 

get moving. Cross-country skiing is a great 

sport engaging all your muscles and, what 

is the most important, everybody can do it. 

You don’t need any preparation, just get up 

and go. There are plenty of trails and paths.

It’s difficult to imagine the seaside in 

winter without groups of eccentrics here 

and there, the ice swimmers. It turns out 

that ice swimming isn’t only for a circle of 

initiates as well. The only thing that stops 

you from getting a dip in icy water is fear. 

Those who don’t suffer from any circulato-

ry system diseases can try ice swimming 

without any health consequences. But don’t 

do that on your own! Your ice swimming 

adventure should begin under the guidance 

of an experienced ice swimmer and after 

a proper warm-up. Some people prepare for 

their first swim gradually. First, they swim 

in the sea in the autumn, even though the 

only difference is that the shock you ex-

perience getting into the sea in the middle 

of winter is a bit bigger. So if you yearn for 

excitement or want to overcome your bar-

riers, come to the Baltic Sea. Who knows, 

perhaps becoming an ice swimmer is your 

winter 2017 challenge?

SLEIGH RIDES
In winter, Pomerania offers much more 

than just the sea. Everyone has good 

memories of going on a sleigh ride in the 

primary school. Who said you can’t live 

that again? There are many agritourism 

centres organising horse-drawn sleigh 

rides in picturesque Kashubia. It’s a great 

idea for winter holidays with your friends 

and family, allowing you to find your in-

ner child again. So put on warm clothes, 

gather a group of friends and hold on to 

the sleigh. Finally, a fire with sausages 

and hot beverages is a must.

SKI LIFTS
If you still want to go skiing or snow-

boarding, it’s also possible in the seaside. 

The post-glacial landscape of the Tricity 

and its neighbouring areas is comprised 

of hills and slopes, offering not only mag-

nificent views, but also quite good con-

ditions for learning to ski or practising 

it. In Pomerania, there are about nine ski 

lifts. In the heart of the Tricity, in Sopot, 

you will find Łysa Góra, a skiing slope 

with a ski lift, a snowpark, a ski school, 

equipment rental, and accommodation. 

By the way, finding a room is really 

easy, especially in the Tricity, as hotels 

and B&Bs are open throughout the year. 

Popular ski destinations in the region 

include Przywidz and Wieżyca, and there 

are two ski lifts near the latter – Kotlinka 

and Koszałkowo.

But Pomerania in the winter has much 

more in store. Apart from indoor sports, 

available throughout the year, there are 

a wide range of other attractions awaiting 

you here. After all, SPA and Wellness 

hotels in the Tricity don’t close when the 

summer season is over. In short, there’s 

a lot to discover. 
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EDYTA GONET I KAROLINA SZYMULA – DWIE DZIEWCZYNY, KTÓRE NIE 
BOJĄ SIĘ REALIZOWAĆ MARZEŃ I KTÓRE JUŻ DAWNO ZROZUMIAŁY, 
ŻE NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH. PODRÓŻOWAŁY W NAJDALSZE 
ZAKĄTKI ŚWIATA I WCIĄŻ MAJĄ APETYT NA WIĘCEJ. DLA NICH PODRÓŻ 
TO POZNAWANIE ŚWIATA, NOWYCH LUDZI I NAUKA, ŻE ZAWSZE MOŻNA 
ZNALEŹĆ W SOBIE SIŁĘ, ABY SIĘ UŚMIECHNĄĆ… WŁAŚNIE TO TYM 
OPOWIADAJĄ NA SWOIM BLOGU THE LOCALS DO.
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JAKIE KIERUNKI UDAŁO WAM SIĘ JUŻ OBRAĆ?
Karolina: Podróżniczego bakcyla złapałam 

już w młodości, bo jako zaledwie kilkuletni 

brzdąc wsiadałam z rodzicami i siostrą 

do wypakowanego po brzegi samochodu 

i jeździliśmy na wakacje na przykład do 

Turcji czy Rumunii. Jestem przekonana, 

że to właśnie moi rodzice zaszczepili 

we mnie pasję podróżowania. Do tej 

pory udało mi się odwiedzić większość 

krajów europejskich oraz kilka bardziej 

egzotycznych kierunków tj. Sri Lanka, 

Kuba, Nikaragua, Kostaryka, Indonezja, 

Namibia, Botswana czy Zimbabwe.

WIĘKSZE WRAŻENIA PRZYWIOZŁYŚCIE 
Z AMERYKI ŚRODKOWEJ CZY AFRYKI? 
I DLACZEGO AKURAT W TE ZAKĄTKI ŚWIATA SIĘ 
WYBRAŁYŚCIE?
Karolina: Ciężko w ogóle porównywać 

te wrażenia, ponieważ każda z wypraw 

była inna. W Afryce byłam z większą 

grupą (12 osób), podróżowaliśmy 

wynajętymi samochodami, spaliśmy 

na ich dachach w namiotach i zdarzało 

się, że w nocy wokół nas przechadzały 

się dzikie zwierzęta. To są zupełnie 

inne przeżycia niż kameralna podróż 

z przyjaciółką po Ameryce Środkowej, 

bez większego planu, z noclegami 

u lokalsów i gotowaniem barszczu 

w Kostaryce dla pewnego zakochanego 

w tej potrawie hosta z Argentyny.

SKĄD ŚRODKI I CZAS NA PODRÓŻE?
Edyta: Są dwie takie umiejętności, 

które niezwykle przydają się w życiu: 

określanie priorytetów oraz świadome 

podejmowanie decyzji. Moja mama 

nazywała mnie kiedyś Włóczykijem, 

który nie usiedzi spokojnie w domu. 

Od małego kocham podróżować, 



 TRUDNO MI WYOBRAZIĆ SOBIE PODRÓŻOWANIE BEZ 
ŻADNEGO PLANU, BO JAKĄŚ (PRZYNAJMNIEJ BARDZO 
OGÓLNĄ) FORMĄ PLANU JEST KUPIENIE SAMEGO BILETU NA 
SAMOLOT CZY POCIĄG. MAJĄC PRZED SOBĄ WYPRAWĘ DO 
NIKARAGUI, WIEDZIAŁAM, CO CHCIAŁABYM TAM ZOBACZYĆ.

fotografować, pisać i poznawać ludzi. 

To jest dla mnie najważniejsze i w to 

inwestuję swoje wszystkie oszczędności. 

Jeśli chodzi o czas… Jak już zrozumiałam, 

że to, czy mam na coś czas lub nie, zależy 

tylko ode mnie, o wiele łatwiej mi się 

żyje. Ciągle słyszę, że ktoś nie ma czasu, 

ale to nieprawda, bo wszyscy mamy go 

tyle samo, ale różnie go wykorzystujemy. 

To nie jest tak, że ja tylko latam po 

świecie i kupuję bilet za biletem. To 

jest wierzchołek góry lodowej, która 

zanurzona jest w morzu wyrzeczeń 

i „kombinacji alpejskich”.

JAKI JEST WASZ SPOSÓB NA POZNAWANIE 
MIEJSC? LUDZIE? SMAKI? ZUPEŁNA 
SPONTANICZNOŚĆ CZY RACZEJ PLANOWANIE?
Edyta: Dla mnie jest tylko jeden właściwy 

sposób na poznawanie nowych miejsc 
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i ludzi w nich żyjących – szeroko otwarte 

oczy i umysł, który nie ocenia, nie dzieli 

na „lepszych” i „gorszych”. Trudno mi 

wyobrazić sobie podróżowanie bez 

żadnego planu, bo jakąś (przynajmniej 

bardzo ogólną) formą planu jest kupienie 

samego biletu na samolot czy pociąg. 

Mając przed sobą wyprawę do Nikaragui, 

wiedziałam, co chciałabym tam zobaczyć. 

To, co dzieje się już w samej drodze, jest 

w dużej mierze kwestią przypadku. Mogę 

np. założyć, że zostanę w jednym miejscu 

2 dni, a zostaję 4, bo jest tak pięknie. 

Podsumowując, zawsze jest bardzo luźny, 

elastyczny plan, podatny szczególnie na 

spontaniczność moją i moich towarzyszy. 

A CZY W PODRÓŻACH BYWAŁY SYTUACJE, 
KIEDY JEDNAK CIĘŻKO SIĘ BYŁO UŚMIECHAĆ?
Edyta: Oczywiście. Świat zaskakuje 

nie tylko pięknymi widokami, plażami, 

życzliwymi i bezinteresownymi ludźmi. 

Czasem zdarzają się sytuacje, których 

nie jestem w stanie zrozumieć i boli 

mnie poczucie bezradności wobec 

krzywdy ludzi, zwierząt, spotykanych 

na drodze. W Wietnamie i Kambodży 

na ulicach widziałam dużo dzieciaków, 

które mają kompletnie inne dzieciństwo 

od mojego. Niektóre z nich, bez żadnej 

opieki, bawią się od rana do wieczora 

na chodnikach, a w nocy buszują po 

śmietnikach w poszukiwaniu resztek 

jedzenia czy do połowy pełnej puszki 

Coli. W Nikaragui widać gołym okiem, 

jak bardzo na mieszkańcach odbija się 

polityka prezydenta Ortegi. Panuje tam 

duże bezrobocie, młodzi ludzie nie mają 

zbyt kolorowych perspektyw. Ciężko się 

uśmiechać wiedząc to i widząc żywe tego 

dowody na ulicach, a mimo to ci ludzie 

się uśmiechają i to szeroko. Są pomocni 

i ciekawi świata.

GDZIE CHCIAŁYBYŚCIE NA PEWNO WRÓCIĆ? 
Karolina: Jednym z miejsc do których 

na pewno chciałabym wrócić jest 

Islandia. Na wyspie spędziłam zaledwie 

dwa tygodnie i pomimo że udało mi się 

zobaczyć jej dużą część, to wiem, że jest 

tam jeszcze wiele do odkrycia. Drugim 

takim miejscem jest Indonezja i tam mam 

nadzieję wrócić już w przyszłym roku 

i zostać na dłużej, dużo dłużej.

Edyta: Chciałabym wrócić na dłużej do 

Nikaragui, do Wietnamu i oczywiście 

na Tasmanię. W każdym z tych miejsc 

zostawiłam część siebie. W Wietnamie 

muszę pomieszkać w jakiejś małej wiosce 

z lokalsami. Kupię motor i będę zbierać 

ryż od rana do wieczora. Znajomi śmieją 

się, że to niezbyt wygórowane marzenia, 

ale ja szukam prostych rzeczy, emocji 

i życia bez pośpiechu. 

W WIETNAMIE I KAMBODŻY NA ULICACH WIDZIAŁAM DUŻO 
DZIECIAKÓW, KTÓRE MAJĄ KOMPLETNIE INNE DZIECIŃSTWO 
OD MOJEGO. NIEKTÓRE Z NICH, BEZ ŻADNEJ OPIEKI, BAWIĄ 
SIĘ OD RANA DO WIECZORA NA CHODNIKACH, A W NOCY 
BUSZUJĄ PO ŚMIETNIKACH W POSZUKIWANIU RESZTEK 
JEDZENIA CZY DO POŁOWY PEŁNEJ PUSZKI COLI. 
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ON THE JOY OF TRAVELLING AND 
SPONTANEITY OF PLANS
EDYTA GONET AND KAROLINA SZYMULA 

– TWO WOMEN WHO ARE NOT AFRAID OF 
MAKING THEIR DREAMS COME TRUE AND 
WHO REALIZED QUITE A LONG TIME AGO 
THAT NOTHING IS IMPOSSIBLE. THEY HAVE 
TRAVELLED TO THE FARTHEST CORNERS OF 
THE WORLD AND IT HAS ONLY WHETTED THEIR 
APPETITE FOR MORE. FOR THEM, TRAVELLING 
IS LEARNING ABOUT THE WORLD, GETTING 
TO KNOW NEW PEOPLE AND A LESSON THAT 
YOU ARE ALWAYS STRONG ENOUGH TO SMILE… 
THESE ARE THE SUBJECTS THEY BROACH ON 
THEIR BLOG CALLED “THE LOCALS DO.”

WHAT DESTINATIONS HAVE YOU ALREADY 
BEEN TO?
Karolina: I was bitten by the travel bug 

already in my childhood, because as a sev-

eral-year-old kid I travelled on holidays to 

Turkey or Romania with my parents and 

sister in a car packed to capacity. I’m sure 

that it was my parents who instilled the 

passion for travelling into me. So far, I have 

visited most of European countries and 

several more exotic destinations like Sri 

Lanka, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Indo-

nesia, Namibia, Botswana or Zimbabwe. 

WERE YOU MORE IMPRESSED WITH MIDDLE 
AMERICA OR AFRICA? AND WHY DID YOU GO TO 
THOSE PARTICULAR PARTS OF THE WORLD?
Karolina: It’s hard to compare those im-

pressions because each of those journeys 

was different. In Africa, I was with a bigger 

group (12 people). We travelled in rented 

cars, we slept on their roofs in tents and 

not infrequently we were visited by wild 

animals that strolled around us at night. 

It’s an entirely different kind of experience 

from a low-keyed travel with a friend 

through Middle America, without much 

of an itinerary, with accommodation at 

local people’s houses and cooking borscht 

in Costa Rica for an Argentinean host who 

was a fan of this dish.

HOW TO FIND MEANS AND TIME FOR A JOURNEY?
Edyta: There are two skills that are 

extremely useful in life: setting priorities 

and conscious decision-making. My mom 

once called me “Snufkin,” a person who just 

wouldn’t sit still for a second because of itchy 

feet. I’ve loved to travel, take pictures, write 

and meet people since my childhood. It’s the 

most important thing for me, and I invest all 

my savings into it. When it comes to time… 

Ever since I understood that whether I have 

time for something or not depends solely 

on me, I have found life much easier. I hear 

all the time that someone doesn’t have time 

for this or that, but it’s not true, because 

we all have the same amount of it, but we 

use it differently. It’s not like the only thing 

I do is flying around the world and buying 

one ticket after another. It’s only the tip of 

the iceberg that is submerged in the sea of 

sacrifices and “alpine combinations.”

WHAT IS YOUR METHOD OF GETTING TO KNOW 
NEW PLACES? PEOPLE? FLAVOURS? TOTAL 
SPONTANEITY OR CAUTIOUS PLANNING?
Edyta: For me, there is only one proper way 

of getting to know new places and people 

who live there – open eyes and an open mind 

that doesn’t judge, doesn’t label things as 

“better” or “worse.” I can’t imagine travelling 

without any plan whatsoever, because the 

very fact of buying a ticket for a flight or 

a train is some kind of plan. With a journey to 

Nicaragua ahead of me, I knew what I would 

like to see. The things that happen on the 

way are chiefly a matter of coincidence. For 

example, I can assume that I will stay two 

days at one place, but in the end, I stay there 

four days, because the place is so beautiful. 

To sum up, there always is a very tentative, 

flexible plan, particularly susceptible to my 

and my companions’ spontaneity. 

AND WERE THERE ANY SITUATIONS DURING 
YOUR TRAVELS WHEN IT WAS HARD TO SMILE?
Edyta: Of course. The world surprises us not 

only with beautiful landscapes, beaches and 

cordial and unselfish people. Sometimes there 

are situations that I can’t comprehend and it 

really hurts me to be so helpless in the face 

of suffering of other people or animals that 

I meet during my travels. In Vietnam and 

Cambodia, I saw many children in the streets 

who have completely different childhood 

than me. Some of them, totally unsupervised, 

play all day long in the streets, and at night 

rummage through rubbish dumps in search 

of scrapes of food or some sips of coke in 

a can. In Nicaragua, it’s plain as day how 

much the president Ortega’s political deci-

sions rebound on the civilians. There is a high 

unemployment rate, young people don’t have 

any particularly good prospects ahead of 

them. It’s hard to smile at all this, as you see 

living proofs in the streets, and despite it all, 

those people are still smiling, and widely so. 

They are helpful and curious about the world.

WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT AGAIN?
Karolina: One of such places is Iceland. 

I spent only two weeks on the island and 

even though I managed to see a huge part 

of it, I know that there still are many things 

to discover. Another such place is Indonesia, 

and I hope to go there next year and stay 

there much, much longer.

Edyta: I would like to go on a longer trip to 

Nicaragua, Vietnam and, of course, Tasmania. 

In each of those places I left a piece of myself. 

In Vietnam, I have to live in some tiny village 

with local people. I’ll buy a motorcycle and 

I will harvest rice from dawn to dusk. My 

friends laugh that these are not very fancy 

dreams, but I’m searching for simple things 

and life without haste. 
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Jednak nie sama mimika determinu-

je urok, powab i szczerość naszego 

uśmiechu. Pogodna, zdrowa twarz 

to także karnacja skóry, oprawa 

oczu, zarys ust, owal twarzy i jeszcze kilka 

innych czynników, a przede wszystkim 

nasze zęby. Uśmiechając się informuje-

my otoczenie o tym, że jesteśmy zdrowi, 

zadowoleni, że kogoś darzymy sympatią, że 

osiągnęliśmy sukces itd. Nie może w takim 

razie dziwić tak duże zainteresowanie 

metodami, które poprawiają nasz uśmiech. 

Obecnie bardzo mocno rozwinęły się nowe 

dziedziny medycyny, takie jak medycyna 

estetyczna czy stomatologia estetyczna.

Jedną z bardzo skutecznych metod 

dostępnych na rynku, dzięki której może-

my pozbyć się kompleksów związanych 

z brzydkim kolorem i kształtem zębów są 

licówki. Najnowsze badania wykazują, że 

aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona 

ze swojego uzębienia i chciała by poddać 

się zabiegom poprawiającym wygląd ich 

zębów. W swoim gabinecie dentystycznym 

często słyszę pytania: co to są licówki, po 

co je robić, czy pękają, czy odpadają, czy się 

przebarwiają? Licówka to bardzo cienka 

warstwa materiału, które przykleja się na 

powierzchni przedniej zęba. Materiałem 

najczęściej jest kompozyt lub porcelana. 

Jednak najlepsze efekty daje porcelana. Ma 

to na celu skorygowanie kształtu zębów, 

zlikwidowanie przebarwień, nieko-

rzystnego koloru i odbudowę częściowo 

utraconych struktur zęba. Możemy także 

zlikwidować przerwy między zębami, 

skorygować położenie ich w łuku.

WYRAZ NASZEJ TWARZY NIEWĄTPLIWIE 
MA WPŁYW NA TO, JAK JESTEŚMY 
POSTRZEGANI PRZEZ OTOCZENIE. 
OCZYWISTYM JEST, ŻE UŚMIECHAJĄC SIĘ, 
WZBUDZAMY POZYTYWNE UCZUCIA.
 I NA ODWRÓT. NASZA PONURA MINA 
NA PEWNO NIE ZJEDNA NAM NIKOGO.

 TEKST: LEK. STOM. KRZYSZTOF KRUSZYŃSKI   

 ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

PIĘKNY UŚMIECH 
– ZDROWIE, URODA CZY MODA?

GUST TASTE



Czy licówki pękają, odbarwiają się 

i czy odpadają? Są materiały dedykowa-

ne właśnie do tych konkretnych celów. 

Zachowanie w gabinecie dentystycznym 

reżimu technologicznego zmniejsza do 

minimum niebezpieczeństwo utraty 

licówki, więc zdarza się to niezwykle 

rzadko. Materiał ceramiczny, z którego są 

one wykonane, nie ulega przebarwieniom 

w trakcie upływu czasu, a jego piękny 

wygląd i struktura nie tylko naśladują, 

ale i poprawiają naturę. Dzięki temu, że 

ma on wytrzymałość zdecydowanie 

większą niż prawdziwy ząb, wzmacnia go. 

Montaż uzupełnienia metodą adhezyjną 

powoduje, że licówka po zamontowaniu 

tworzy nierozłączną całość z zębem. Jej 

wygląd jest tak doskonały, że niejedno-

krotnie lekarze dentyści mają kłopot ze 

wskazaniem zębów poddanych zabiegom 

z zakresu stomatologii estetycznej. Oczy-

wiście, jak każda metoda, również i ta ma 

swoje ograniczenia i przeciwwskazania. 

Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzo-

we, które powodują nadmierne obciąże-

nie zębów olicowanych oraz parafunkcje, 

czyli złe nawyki zgryzowe (obgryzanie 

paznokci, gryzienie długopisów...). Do 

przeciwwskazań zaliczają się także 

patologiczne zgrzytanie zębami, brak lub 

niewystarczająca higiena jamy ustnej, 

zęby martwe i w większej części objęte 

wypełnieniami czy próchnicą. W tych 

przypadkach mamy do dyspozycji inne 

rodzaje uzupełnień protetycznych.

Dzięki temu, że dysponujemy tak no-

woczesnymi technologiami i materiałami 

obserwujemy stały wzrost zainteresowania 

tymi zabiegami i pacjenci decydują się na 

nie z mniejszą obawą.

Sam bardzo chętnie stosuję obecnie 

licówki w swojej praktyce stomatolo-

gicznej. Cieszę się, że w określonych 

sytuacjach mam do dyspozycji materiały 

i technologie, dzięki którym mogę pomóc 

moim pacjentom. 

 IN ENGLISH

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH,  
GOOD LOOKS OR FASHION?

UNDOUBTEDLY, OUR FACIAL EXPRESSION 
HAS A GREAT IMPACT ON HOW WE ARE 
PERCEIVED BY OUR ENVIRONMENT. IT’S 
OBVIOUS THAT WHEN WE SMILE, WE INVOKE 
POSITIVE FEELINGS. AND THE OTHER WAY 
AROUND – OUR SOUR FACE DEFINITELY 
WON’T WIN ANYONE OVER.

But not only facial expressions determine the 

charm, allure and honesty of our smile. A che-

erful, healthy face is the effect of many factors, 

such as our complexion, colouring, shape of 

our lips, contour of our face and several others, 

but first and foremost – our teeth. When 

we smile, we send a message to our environ-

ment that we’re healthy, happy, that we like 

someone, that we’ve achieved success, etc. No 

wonder, therefore, that so many people are 

interested in methods that can improve our 

smile. Currently, we are witnessing dynamic 

development of new fields of medicine, such 

as aesthetic medicine or aesthetic dentistry.

One of very effective methods available 

on the market, thanks to which we can 

now get rid of complexes connected with 

unsightly colour or shape of our teeth, are 

veneers. Most recent research shows that 

as many as 75% of people are displeased 

with the state of their dentition and would 

like to undergo treatments that would 

improve the appearance of their teeth. In 

my dental office I often hear such questions 

as “what are veneers?”, “why do you make 

them?”, “do they break?”, “do they fall off?”, 

do they become discoloured?”. 

Veneer is a very thin layer of material 

that you stick to the front surface of a to-

oth. Most often, the material is composite 

or porcelain. But the best effects are 

achieved with porcelain. It is supposed to 

correct the shape of teeth, eliminate stains 

or unfavourable colour, and reconstruct 

the partially lost structures of a tooth. We 

can also eliminate gaps between teeth and 

correct their layout in the arch. 

Do veneers break, become discoloured or 

fall off? There are materials dedicated for 

those specific purposes. Maintaining a tech-

nological regime in a dental office considera-

bly lowers the probability of losing a veneer 

to a minimum, so it happens very rarely. Ce-

ramic material, from which they are made, 

is not susceptible to discolourations over the 

course of time, and its structure and good 

looks not only emulate nature, but also im-

prove it. And because it is more durable than 

natural teeth, it strengthens them.

The fitting of filling with the adhesive 

method makes the veneer become an 

inseparable whole with the tooth. Its appe-

arance is so perfect that sometimes dentists 

themselves have problems with differen-

tiating which teeth have been subjected to 

treatments of aesthetic dentistry. Of course, 

just like any other method, also this one 

has its own limitations and contraindica-

tions, e.g. occlusal anomalies that cause 

excessive burdening of the veneered teeth, 

and parafunctions, that is bad occlusal 

habits (biting nails, chewing on pens, etc.). 

Contraindications also include pathological 

teeth grinding, insufficient or lack of hy-

giene of oral cavity, dead teeth or teeth that 

are full of fillings or cavities. In those cases, 

we can use other types of prosthetic fillings. 

Because we have such modern tech-

nologies and materials at our disposal, we 

observe a constant increase in interest in 

those treatments, and patients decide to 

undergo them with less apprehension. I gla-

dly use veneers in my dental practice. I am 

happy that in certain situations I can use 

materials and technologies thanks to which 

I can help my patients. 
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Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.  
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w. 
(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale 
obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

 IN ENGLISH

POLISH GAME OF THRONES

There are such moments in life when 

a person is proud of being nepotistic. And 

this is one of them: I hereby recommend 

the latest novel written by Małgorzata 

Saramonowicz and I don’t feel embar-

rassed at all, as I don’t show any favourit-

ism to my wife, but to literature.

‘W zaświatach’ is the second volume 

of the saga about Poland in the 12th cen-

tury, in which magic is combined with 

the historical reality of the country in 

the times of Bolesław Krzywousty. Pa-

gan gods govern the lives of men better 

than the Christian God Almighty, and 

church officials and noble knights are 

ready to sell their souls to the devil to 

have some power even for a while.

The main hero of the saga is Nefas, 

a chronicler of Krzywousty (modelled 

on Gall Anonim). In the first volume 

(published last year under the title: 

‘Xięgi Nefasa. Trygław Władca Losu’) 

Nefas swears to Trygław, a Pagan god, 

to protect three children, whose fates 

are intertwined from the moment of 

a Pagan ceremony. One of the children 

is Krzywousty’s heir – Władysław. 

Looking after the children is a truly 

arduous task (according to the deal with 

the Pagan god, the death of one of them 

means the death of them all). Especially 

because in the second volume, the stake 

is even higher: beautiful Rangda, Nefas’ 

beloved one, is taken to the underworld. 

The chronicler tries to get her out of 

there, but to succeed, he must primarily 

keep his promise given to Trygław. The 

action becomes faster, and with time, 

the events involve more and more sur-

prises, passion, cruelty, blood, magic and, 

believe me, there is no boredom at all.

I know that marketing labels tend to 

be overused, but if something really 

deserves to be called the Polish ‘Game of 

Thrones’, this is ‘Xięgi Nefasa’. I would 

give a lot to make it a TV series. And I’m 

sure you would give a lot to see it. The 

question is: is there a TV in Poland that 

knows how to catch up with the world 

and get us out of soap operas? 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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Pogańscy bogowie rządzą tu losami ludzi 

sprawniej niż chrześcijański Pan Zastę-

pów, a kościelni dostojnicy i możni rycerze 

gotowi są zaprzedać duszę diabłu, by choć 

na chwilę zyskać władzę.

Głównym bohaterem sagi jest Nefas, 

kronikarz Krzywoustego (wzorowany na 

Gallu Anonimie). W pierwszym tomie (wy-

danym rok temu po tytułem „Xięgi Nefasa. 

Trygław Władca Losu”) Nefas przyrzeka 

pogańskiemu bogu Trygławowi, że będzie 

chronił troje dzieci, których los połączył 

się nieodwracalnie podczas pogańskiego 

obrzędu. Jednym z tych dzieci jest następca 

tronu po Krzywoustym – Władysław. 

Opieka nad owymi dziećmi (wedle umowy 

z pogańskim bogiem śmierć jednego z nich 

oznacza śmierć wszystkich) to prawdzi-

wie karkołomne działanie. Zwłaszcza, że 

w drugim tomie stawka jeszcze się podnosi: 

piękna Rangda, ukochana Nefasa, trafia do 

Zaświatów, z których kronikarz usiłuje ją 

wydostać; jednak by to się udało, Nefas musi 

przede wszystkim dotrzymać przyrzecze-

nia danego Trygławowi. Akcja przyspiesza, 

ze strony na stronę jest coraz bardziej 

soczyście, zaskakująco, namiętnie, okrutnie, 

krwawo, magicznie i naprawdę, wierzcie mi, 

nie doświadczycie tu ani chwili nudy.

Wiem, że bardzo często nadużywamy re-

klamowych etykiet, ale jeśli coś naprawdę 

zasługuje na miano polskiej „Gry o tron”, to 

właśnie „Xięgi Nefasa”. Dałbym wiele, by 

zrobić z tego serial. A wy – jestem tego pe-

wien – dalibyście potem wiele, by go obej-

rzeć. Tylko czy jest w Polsce telewizja, która 

rozumie, jak skrócić dystans do świata i nie 

trzymać nas dłużej w telenoweli? 

MAŁGORZATA SARAMONOWICZ
„XIĘGI NEFASA. W ZAŚWIATACH”

WYD. ZNAK, KRAKÓW 2017

Są okoliczności, w których człowiek dumny 

jest z działań nepotystycznych. Oto wła-

śnie taka okoliczność: zachęcam do prze-

czytania najnowszej powieści Małgorzaty 

Saramonowicz i ani trochę się nie krępuję, 

bo ja tu nie uprawiam nepotyzmu wobec 

żony, jeno wobec literatury.

„W zaświatach” to drugi tom sagi o XII-

-wiecznej Polsce, gdzie magia z gatunku 

fantasy miesza się z historyczną rzeczywi-

stością państwa Bolesława Krzywoustego. 

GRAJMY O TRON
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HISTORIA TEJ FIRMY JEST RÓWNIE DŁUGA CO LINIA POLSKIEGO WYBRZEŻA. 
LELLEK GROUP TO NAJWIĘKSZY DEALER W POLSCE, KTÓRY OD PONAD 100 LAT 
SKUTECZNIE UDOWADNIA, ŻE Z RODZINĄ JEST DOBRZE NIE TYLKO NA OBRAZKU. 
SIEĆ SALONÓW JEST IMPONUJĄCA, JEDNAK PRAWDZIWĄ PERŁĄ W KORONIE 
WCIĄŻ POZOSTAJE PORSCHE CENTRUM SOPOT. WŁAŚNIE TU  SPEŁNIAJĄ SIĘ 
NAJWIĘKSZE MARZENIA POLAKÓW.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN

MARZENIA SPEŁNIANE OD RĘKI
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tutaj przez cały rok ludzi  z całej Polski. 

Nie mogło zatem w tym miejscu zabrak-

nąć salonu Porsche. Ten konkretny cieszy 

się sporym uznaniem wśród miłośników 

marki. Najlepiej świadczą o tym liczby; 

z każdym rokiem sprzedaż samochodów 

w Porsche Centrum Sopot rośnie, dając 

najlepsze liczby w kraju. Gdzie tkwi sekret? 

Z pewnością jest nim doskonały zespół 

ludzi, którzy o samochodach Porsche wie-

dzą wszystko, a obsługę klienta skutecznie 

wznoszą na zupełnie inny, wyższy poziom. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, 

że Porsche Centrum Sopot ma bardzo 

bogatą ofertę samochodów dostępnych 

„od ręki”, gdyż po złożeniu zamówienia 

na swój wymarzony egzemplarz klienci 

są zmuszeni czekać nawet kilka miesięcy. 

A w sopockim salonie swoim blaskiem 

świecą takie kultowe gwiazdy jak Porsche 

911 Turbo w niesamowitym, turkusowym 

kolorze Miami Blue o zawrotnej mocy 540 

SPRZĘT EQUIPMENT

fach w rękach. A dobre wieści mają to do 

siebie, że szybko się rozchodzą. Firma 

zaczęła rosnąć w siłę. Aż przyszedł czas na 

salon Porsche. Był 2009 rok.

Wyjątkowa marka wymaga wyjątkowej 

oprawy, zatem nie dziwi fakt, że na budowę 

serwisu oraz salonu wybrano właśnie 

Sopot – nadmorski kurort który jest praw-

dziwą kolebką luksusu. Najlepsze hotele 

oraz wyśmienite restauracje przyciągają 

Wszystko zaczęło się na terenie 

Śląska Opolskiego, gdzie pod ko-

niec XIX wieku Grzegorz Lellek 

założył kuźnię i warsztat ślusar-

ski. Z biegiem czasu stery firmy przejął syn 

Konrad. Ale, jak mawiał Johann Wolfgang 

von Goethe, „Kto nie idzie do przodu, ten 

się cofa”. Może dlatego pod koniec lat 60. 

firma poszerzyła swoją działalność o serwis 

samochodów. Panowie mieli prawdziwy 



47 

maską wielkości Australii, jest naprawdę 

okazała. Ten mięśniak może być wyposa-

żony zarówno w ekonomiczny silnik diesla, 

jak również benzynową, turbodoładowa-

ną jednostkę, która szybko pomoże nam 

zapomnieć, że oto siedzimy za kierownicą 

samochodu wielkości galerii handlowej. Kto 

nie wierzy, ten koniecznie musi odbyć jazdę 

próbną modelem Cayenne GTS. Odziany 

w rubinowy odcień lakieru aż krzyczy 

z daleka: „Od dziś nigdy mnie nie zapo-

mnisz!”. Stado 440 koni mechanicznych, 

wrzeszczący wniebogłosy układ wydecho-

wy z mrożącą krew w żyłach chrypką oraz 

automatyczna skrzynia biegów szybka ni-

czym światło skutecznie o to zadbają. Bo od 

chwili, kiedy choć raz przejedziesz się tym 

samochodem, motoryzacja nabierze dla 

Ciebie zupełnie innego znaczenia, a świat 

widziany zza kierownicy nie będzie już taki 

sam. Ale przecież marzenia są po to, żeby 

je spełniać. A w Porsche Centrum Sopot 

naprawdę fajni ludzie spełniają je od ręki. 

Jedynie na cuda trzeba chwilę poczekać. 

SPRZĘT EQUIPMENT

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

KM, będące  prawdziwym unikatem. Nie 

zabrakło również modelu Panamera w kil-

ku topowych odmianach (krwistoczerwona 

bestia w postaci GTS o mocy 440 KM oraz 

rasowy sportowiec Turbo o mocy 550 KM). 

Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że 

samochody Porsche mają na świecie więcej 

zwolenników niż sam Papież Franciszek. 

Na taki wizerunek marki bezsprzecznie 

zapracował m.in. model Cayenne – naj-

większy zawodnik ze stajni Porsche. Jego 

pojawienie się na rynku w 2002 roku 

nieodwracalnie zmieniło wyniki sprze-

daży Porsche. To najczęściej wybierany 

model z oferty producenta. Jest potężny, 

wykonany z dbałością o najmniejsze detale 

i mimo swoich pokaźnych gabarytów 

potrafi dostarczyć wyjątkowych wrażeń 

z jazdy. Za posturą tego Goliata stoi również 

przepastne wnętrze, które doskonale 

sprawdzi się w przypadku dużej rodziny 

lub wakacyjnych wypadów za miasto. Czy 

rodzinny SUV musi być nudny? Wcale, bo 

paleta silników, jakie mogą się znaleźć pod 

 IN ENGLISH

WHERE THE DREAMS COME TRUE
THE HISTORY OF THIS COMPANY IS AS 
LONG AS THE POLISH COASTLINE. LELLEK 
GROUP IS THE LARGEST DEALER IN POLAND, 
OPERATING FOR MORE THAN 100 YEARS, 
WHICH PROVES THAT A FAMILY BUSINESS 
MAY BE A HUGE SUCCESS. ITS CHAIN OF 
SHOWROOMS IS IMPRESSIVE, BUT STILL, 
THE REAL PEARL IN ITS CROWN IS PORSCHE 
CENTRE SOPOT. THAT IS WHERE THE 
GREATEST DREAMS COME TRUE.

It all began in Śląsk Opolski, where Grze-

gorz Lellek set up a smithy and locksmith’s 

at the end of the 19th century. Later, his 

son Konrad took over. But, as Johann 

Wolfgang von Goethe said, ‘He who moves 

not forward, goes backward.’ Maybe that’s 

why the company extended its scope of 

activities by adding car service at the end 

of the 1960s. The staff were competent and 

professional. And good news spreads like 

wildfire. The company began to thrive. And 

then, it decided to open a Porsche show-

room. It was in 2009.

A special brand requires special condi-

tions, so it’s no surprise that the service 

and the showroom were to be located in 

Sopot – a seaside resort, which is a cradle 

of luxury. Throughout the year, the best 

hotels and restaurants attract tourists from 

all over the country. Therefore, a Porsche 

showroom was a must. The showroom in 

Sopot is highly appreciated by the enthu-
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siasts of the brand. It is illustrated by its 

results – year by year, the sales of vehicles in 

Porsche Centre Sopot have been increasing, 

and the showroom achieves the best results 

in the country. What’s its secret? First of all, 

it’s all thanks to the great staff, who know 

everything about Porsche vehicles, and 

provide clients with top quality services. 

Moreover, it also results from the fact that 

Porsche Centre Sopot offers a wide range of 

stock vehicles, whereas clients who order 

a custom-made, dream vehicle have to wait 

for it even for several months. The offer of 

the Porsche showroom in Sopot includes 

such cult vehicles as  unique Porsche 911 

Turbo with 540 hp in the special turquoise 

colour Miami Blue and Panamera in several 

top colour versions (blood-red GTS with 440 

hp and Turbo with 550 hp). It may be stated 

that Porsche vehicles have more enthusiasts 

all over the world than Pope Francis. The 

brand owes such an image to models like 

Cayenne – the largest horse in the Porsche 

stable. Its launch on the market in 2002 con-

siderably changed Porsche’s sales results, as 

this is the model which Is chosen most often 

by the clients. It is made with great attention 

to detail and despite its large size, driving 

a Cayenne GTS vehicle. From the day you 

first see it, you will never forget this ru-

by-coloured machine. 440 hp, a hoarse roar-

ing exhaust system and an extremely fast 

automatic transmission will ensure it. From 

the moment you drive this car for the very 

first time, your perception of the vehicle as 

such will definitely change, and the world 

as seen from behind the wheel will never 

be the same. After all, dreams are to be 

fulfilled. And in Porsche Centre Sopot, really 

cool people make dreams come true on the 

spot. Miracles will take them a while. 

the vehicle may be a remarkable experience. 

This Goliath has enormous power inside it 

as well, and it is a perfect choice for large 

families or for those who like holiday trips 

out of town. Does a family SUV have to be 

boring? Not at all, as the range of available 

engines is really broad. Under its bonnet, 

which is the size of Australia, there may 

be an economical diesel engine, as well as 

a turbocharged petrol engine, which will 

allow you to feel like you’re driving a car of 

the size of a shopping centre. To believe it, 

see for yourself and perform a test drive in 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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processing data. Nothing else matters. Our 

actions are aimed to produce data and pro-

cess it. Permanent and intrusive control over 

your thoughts and feelings. And if you don’t 

consent to be controlled, the punishment is 

severe and absolute – you become invisi-

ble, transparent. It’s natural then to reject 

everything that isn’t of interest on the Web. 

You go through your thoughts, hide those 

which seem ‘unattractive’ and expose those 

which seem to have a potential. Everything 

is going according to plan, silently. Do 

you often apologise for responding after 

some time? For not picking up the phone 

immediately? Why did you do that? Because 

you were talking with somebody; you were 

sleeping; you just didn’t want to pick it up; 

you were depressed; you were making love; 

you were having an orgasm; you were look-

ing through the window; you had muted 

your phone because you wanted to listen to 

Brahms. Because you were watching porn.

Let’s be honest – we don’t care what other 

people think of us. We’re just afraid of being 

excluded. We dread being unwanted. Why do 

you want to mean anything? Why do you say 

that we shouldn’t laugh at something? Why 

don’t we treat it as fun? Why do you make 

other people bow and scrape? Why do you 

understate them? When you see something 

beautiful, why do you do everything you 

can to destroy it? Because you feel worse and 

you don’t want beautiful things to make you 

look ordinary? Yes, that’s right – ORDINARY! 

That’s what we dread. This is our nightmare 

that keeps us awake at night. You’re laughing, 

but I can feel you’re nervous. 

I want silence. And even though money 

provides me with comfort and refine-

ment – I’m alone in hotels, alone in elegant 

restaurants, isolated in the first class of 

the plane flying thousands of kilometres 

above the ground – I can still hear the 

hissing sounds of e-mails, text messages, 

TV news on websites. What I can only see 

are people who nervously look at their 

phones – whether they ring or not. 

My destination is Iceland. I know it’s 

impossible to escape the world governed by 

INFORMATION. It’ll reach me everywhere. 

I only want a break, some distance, which 

will allow me not to react. And that’s what 

I wish you in 2017. A New Year, new chances. 

Time makes us aware of the blessed cycle 

of things that go away and those that come. 

Time, which never stops; which flies; which is 

subjective, but we can clearly see it anyway. 

Time is on our side. It gives us hope and a pos-

sibility of change. Until it lasts, we still have 

a chance. I can hear the engines operating 

and the air rumble. I love flying. When I land, 

I’ll be a different person from the one that 

departed. I can see white Iceland below.  

Wcale nie szukam samotności. 

Jestem tylko zmęczony złudze-

niem kontaktu. Permanentne 

pobudzenie i zatracenie w odbio-

rze. Przerabianie setek, tysięcy impulsów 

dziennie. Analiza odbioru. Wieczna gonitwa 

mózgu w zapętleniu tych samych czynności. 

To już się stało: jesteśmy urządzeniami prze-

twarzającymi dane. Nic innego się nie liczy. 

Wszystkie działania są podporządkowane 

produkcji danych i ich przetwarzaniu. Wiecz-

na i uporczywa kontrola tego, co myślisz i co 

czujesz. Jeśli nie dajesz się kontrolować, kara 

jest zatrważająca i bezwzględna – stajesz 

się niezauważalny, przeźroczysty. Natural-

nie więc odrzucasz wszystko, co nie budzi 

zainteresowania w sieci. Przesiewasz myśli, 

ukrywasz te „nieatrakcyjne” i eksponujesz te 

z rzekomym potencjałem. Wszystko dzieje 

się zgodnie z planem i po cichu. Przepraszasz 

często za brak natychmiastowej reakcji? Za 

to, że nie odebrałeś natychmiast telefonu? 

Dlaczego tak postąpiłeś? Bo rozmawiałeś 

z kimś innym, bo spałeś, bo ci się nie chciało, 

bo miałeś depresję, bo się kochałeś, bo akurat 

szczytowałeś, bo zapatrzyłeś się w okno, bo 

wyciszyłeś telefon słuchając Brahmsa? Bo 

akurat oglądałeś porno.

Bądźmy szczerzy, nie obchodzi nas 

opinia innych, boimy się tylko wyklucze-

nia. Boimy się, że nam się skończy termin 

przydatności. Dlaczego chcesz coś znaczyć? 

Dlaczego mówisz, że nie wolno się z tego 

czy tamtego śmiać? Dlaczego nie możemy 

tego potraktować jak zabawy? Dlaczego 

każesz innym lizać sobie tyłek? Dlaczego 

umniejszasz ich znaczenie? Dlaczego, kiedy 

widzisz coś pięknego, robisz wszystko, 

żeby to zniszczyć? Bo czujesz się gorszy 

i nie chcesz, żeby to, co piękne podkreśliło 

twoją przeciętność? Tak, PRZECIĘTNOŚ ! 

Tego się boimy. To jest nasz koszmar, który 

spędza sen z powiek. Śmiejesz się – słyszę 

pewną nerwowość w tym rechocie. 

Chcę ciszy. I choć pieniądze zapewniają 

mi komfort i subtelność otoczenia – jestem 

sam w hotelach, sam w eleganckich restau-

racjach, odizolowany w pierwszej klasie 

samolotu lecącego tysiące metrów nad 

ziemią – to jednak wciąż słyszę świszczą-

ce koło uszu e-maile, SMS-y, wiadomości 

w TV, na portalach. Widzę wkoło tylko 

ludzi, którzy nerwowo reagują na dzwonki 

swoich telefonów albo ich brak. 

Moja destynacja to Islandia. Wiem, że nie 

ma całkowitej ucieczki od świata owładnię-

tego przez INFORMACJĘ. Ona mnie do-

sięgnie, obojętnie gdzie będę. Pragnę tylko 

wytchnienia, oddalenia, które pozwoli mi 

na brak reakcji. I wam tego życzę w 2017-

tym. Nowy rok, który niesie kolejne szanse. 

Błogosławiony cykl odchodzących rzeczy, 

które żegnamy, i przychodzących, które 

witamy, uświadamia nam CZAS – zjawisko 

wiecznie w ruchu, płynne, subiektywne, 

a jednak wyraźnie wyczuwalne. On jest po 

naszej stronie, jest zawsze darem nadziei, 

możliwością zmiany. Dopóki trwa, jest 

szansa. Słyszę pracujące silniki i dudnienie 

powietrza o ściany samolotu. Kocham latać. 

Kiedy startuję, jestem kimś innym, niż 

kiedy ląduję. Pode mną biel Islandii.  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 13
I’m not looking for solitude. I’m just fed 

up with the illusion of contact. With this 

permanent excitation and obsession with 

perception. Hundreds or thousands stimuli 

every day. This analysis of perception. This 

never-ending flight of the same ideas. It 

has already happened: we are computers 

KASIA WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka. 

Ukończyła krakowską PWST, została 

zaangażowana do Teatru Starego 

w Krakowie, później dołączyła do 

zespołu TR Warszawa. Pracowała 

z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 

Korczakowską. Wyreżyserowała 

swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze 

Nowym K. Warlikowskiego. 

GEORGE
MAM NA IMIĘ

ODC. 13

FELIETON COLUMN
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ROK 2016 NA PODRZESZOWSKIM LOTNISKU OBFITOWAŁ W SUKCESY. 
PRZEZ CAŁY UBIEGŁY ROK PORT LOTNICZY W JASIONCE OBSŁUŻYŁ 
PONAD 664 TYS. PASAŻERÓW – NAJWIĘCEJ W SWOJEJ PRAWIE 
SIEDEMDZIESIĘCIOLETNIEJ HISTORII.

KOLEJNY ROK  
– KOLEJNE REKORDY

Blisko trzyprocentowy wzrost w po-

równaniu do 2015 roku był efektem 

większego ruchu na najpopular-

niejszych kierunkach. Rekordowa 

liczba ponad 194 tys. pasażerów skorzystała 

z połączeń do Londynu, oferowanych przez 

linie lotnicze Ryanair – w sezonie letnim 

na lotniska Stansted i Luton można było 

polecieć aż dwanaście razy w tygodniu. Nie-

mniej popularne były pozostałe połączenia 

na Wyspy Brytyjskie, do Irlandii i Norwegii. 

Ogromnym i nieustannym zaintereso-

waniem wśród pasażerów biznesowych 

cieszyły się loty do Monachium, do którego 

można było polecieć codziennie samolotami 

Lufthansy. Regularnie rosła także liczba po-

dróżnych korzystających z uruchomionego 

we wrześniu połączenia z Berlinem.

Historyczny wynik odnotowano także 

na linii Rzeszów-Warszawa. W ubiegłym 

roku obsługujące tę trasę samoloty PLL 

LOT zabrały na pokład przeszło 172 tys. 

pasażerów (odwiedzających stolicę bądź 

kontynuujących podróż na trasach mię-

dzynarodowych).

Najpopularniejszą z wakacyjnych desty-

nacji 2016 roku okazała się grecka wyspa 

Korfu, na którą bezpośrednio z Jasionki 

można było udać się samolotami czartero-

wymi oraz z liniami lotniczymi Ryanair. 

Łącznie z tej oferty sezonu letniego sko-

rzystało 12 tys. podróżnych.

– Ten wynik cieszy nas podwójnie, bo 

miniony rok przyniósł branży lotniczej wiele 



PORT LOTNICZY AIRPORT 

wyzwań, zarówno w skali globalnej, jak i na 

krajowym rynku lotnisk regionalnych –  po-

wiedział Michał Tabisz, Prezes Zarządu Portu 

Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. – Wierzę, że 

w 2017 roku podtrzymamy pozytywny trend. 

Aby to osiągnąć, pracujemy nad rozwojem 

siatki połączeń, jednocześnie wprowadzając 

szereg udogodnień podnoszących komfort 

podróży naszych pasażerów. Chcemy, by 

lotnisko w Jasionce było jednym ze znaków 

firmowych naszego regionu – podkreślił.

Z lotniska w Jasionce w ramach regular-

nych połączeń pasażerskich można dotrzeć do 

Warszawy, Londynu, Manchesteru, Bristolu, 

East Midlands, Dublina, Monachium i Berlina, 

a w sezonie letnim także na Korfu. Połączenia 

obsługują PLL LOT, Lufthansa i Ryanair. 

 IN ENGLISH

ANOTHER YEAR – OTHER RECORD-
BREAKING RESULTS

YEAR 2016 AT THE AIRPORT NEAR RZESZÓW 
WAS RICH IN SUCCESSES. THROUGHOUT THE 
ENTIRE YEAR, THE AIRPORT IN JASIONKA 
SERVICED MORE THAN 664 000 PASSENGERS 
– THE HIGHEST RESULT IN ITS NEARLY 
70-YEAR-LONG HISTORY.

Nearly 3% growth in comparison to 2015 

was the result of increased traffic on the 

most popular routes. Connections with 

London, offered by the Ryanair Airlines, 

were used by a record-breaking number of 

over 194 000 passengers – in the summer 

season, it was possible to fly to Stansted and 

Luton as many as 12 times a week. Equally 

popular were other connections with Great 

Britain, Ireland and Norway. Amongst 

connections that enjoyed huge and unaba-

ted popularity among business passengers 

were flights to Munich, to which you could 

fly every day with Lufthansa. Moreover, 

the number of passengers choosing the 

connection with Berlin (launched in Sep-

tember) was on a constant rise as well.

Another record-breaking result was also 

noted on the route from Rzeszów to Warsaw. 

Last year, the PLL LOT Airlines that service 

this route welcomed on-board over 172 000 

passengers (visiting the capital or continuing 

their journey on international routes).

The most popular summer destination 

in 2016 was Corfu, a Greek island, to 

which you could fly by charter flights or 

with the Ryanair Airlines directly from 

Jasionka. In total, this particular summer 

offer was chosen by 12 000 passengers.

“This result makes us doubly happy, 

because year 2016 posed numerous 

challenges for the aviation industry, 

both global ones and those related to the 

domestic market of local airports,” said 

Michał Tabisz, President of the Board of 

the Rzeszów-Jasionka Airport. “I believe 

that in 2017 we’ll still follow this positive 

trend. To achieve this, we are now wor-

king on developing our route network, at 

the same time introducing numerous im-

provements to increase the travel comfort 

for our passengers. We want the airport 

in Jasionka to be one of the trademarks of 

our region,” he stressed.

Using regular passenger connection 

from the airport in Jasionka, you can fly 

to Warsaw, London, Manchester, Bristol, 

East Midlands, Dublin, Munich and 

Berlin, and in the summer season also to 

Corfu. Flights are serviced by PLL LOT, 

Lufthansa and Ryanair. 
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W Porcie Lotniczym „Rzeszów-

-Jasionka” również pomyślano 

o małych pasażerach. Dla naj-

młodszych dzieci i ich rodziców 

przygotowano „Pokoje rodzica z dzieckiem” 

gdzie można spokojnie nakarmić lub prze-

winąć malucha. Dla starszych dzieci w hali 

odlotów powstały natomiast kąciki zabaw. 

Specjalnie wydzielona powierzchnia 

została wyposażona w kolorowe mebelki 

oraz zabawki, które pozwolą maluchom na 

chwilę uciechy przed dalszą podróżą. 

Również w ogólnej części terminala 

rodzice podróżujący ze swymi pociechami 

mogą skorzystać z udogodnień i atrakcji. 

Specjalnie wydzielone i oznakowanie 

siedziska dla rodziców z dziećmi oraz pokój 

dostosowany do karmienia i przewijania 

maluchów z pewnością będzie bardzo po-

mocny w oczekiwaniu na odprawę. Ogólny 

dostęp do tarasu widokowego, małego 

PODRÓŻOWANIE WRAZ Z DZIECKIEM NIE MUSI BYĆ UDRĘKĄ  
– MOŻE BYĆ WSPANIAŁĄ PRZYGODĄ DLA CAŁEJ RODZINY.  
CO ZROBIĆ, GDY OCZEKIWANIE WYLOT SIĘ PRZEDŁUŻA, A DZIECI 
SĄ JUŻ BARDZO ZNUDZONE? TU Z POMOCĄ PRZYCHODZĄ 
UDOGODNIENIA STOSOWANE NA LOTNISKACH. 

LATAJ Z DZIEĆMI 
Z RZESZOWA!

kącika zabaw i samolocika-bujaka, pomoże 

uatrakcyjnić pobyt na rzeszowskim lotni-

sku wszystkim podróżującym dzieciom. 

 IN ENGLISH

FLY WITH CHILDREN FROM RZESZÓW!

TRAVELLING WITH A CHILD DOESN’T HAVE TO 
BE A TORMENT – IT CAN BE AN ADVENTURE 
FOR THE ENTIRE FAMILY. WHAT TO DO WHEN 
OUR FLIGHT IS DELAYED AND OUR CHILDREN 
ARE GETTING MORE AND MORE BORED AND 
IMPATIENT? WHAT COMES TO OUR AID ARE 
NUMEROUS FACILITIES AT THE AIRPORT.

The Rzeszów-Jasionka Airport has also tho-

ught about its youngest passengers. For the 

youngest children and their parents the air-

port has prepared special “rooms for parent 

with a child,” in which you can unhurriedly 

feed or change your toddler. Older children, 

on the other hand, can use play corners in 

the departures lounge. Specially designated 

area has been equipped with colourful fur-

niture and toys, which will allow children to 

have some fun before their further journey.

Also in the generally accessible part 

of the terminal, parents travelling with 

their little ones can take advantage of 

a number of facilities and attractions. 

Specially designated and labelled seats for 

parents with children and a room adapted 

to feeding and changing will certainly 

facilitate the wait for the check-in. What 

is more, the access to the observation 

deck, a small play corner and an airplane 

rocker in which a child can transform 

into a pilot – everything will help to make 

the stay at the airport in Rzeszów more 

attractive for older children. 

PORT LOTNICZY AIRPORT 
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PRZY PORCIE LOTNICZYM „RZESZÓW-JASIONKA” DZIAŁAJĄ 
DWIE GRUPY SPOTTERSKIE. EPRZ SPOTTERS ORAZ EPRZ 
SPOTTING TEAM ZRZESZAJĄ W SUMIE 35 SYMPATYKÓW 
LOTNICTWA, KTÓRZY KAŻDĄ WOLNĄ CHWILĘ POŚWIĘCAJĄ 
FOTOGRAFOWANIU STATKÓW POWIETRZNYCH.

Spotterów najczęściej można spotkać 

przy ogrodzeniu lotniska, przy 

którym godzinami wyczekują 

momentu, w którym będą mogli 

„wyłapać” jak najciekawszy kadr. Specjal-

nie do tego celu zaprojektowali i stworzyli 

OKIEM SPOTTERA: 
ZIMA W JASIONCE

PORT LOTNICZY AIRPORT 

W nowym wydaniu AirGo! prezentu-

jemy kilka kadrów „ustrzelonych” przez 

rzeszowskie drużyny spotterskie. 

 IN ENGLISH

THROUGH SPOTTERS’ EYES:  
WINTER IN JASIONKA

AT THE RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT 
THERE ARE TWO GROUPS OF SPOTTERS. 
EPRZ SPOTTERS AND EPRZ SPOTTING 
TEAM ASSOCIATE AS MANY AS 35 FANS OF 
AVIATION WHO DEVOTE ALL THEIR FREE TIME 
TO TAKING PHOTOS OF AIRPLANES.

Spotters can be met by the fence around the 

airport, by which they lie in wait for this 

one perfect moment when they can “catch” 

an interesting scene. Specifically for this 

purpose, they designed and created the so-

-called lens holes in the wire net. These are 

holes which let spotters move their cameras 

to the other side of the fence and take photos 

of airplanes without any problem.

In the newest issue of AirGo! we present 

several pictures “shot” by spotting teams 

in Rzeszów. 

w siatce tzw. lens holes. Są to otwory, 

które pozwalają spotterom na przełożenie 

obiektywu aparatu na drugą stronę ogro-

dzenia, dzięki czemu mogą bez przeszkód 

fotografować samoloty i nic nie stoi im na 

przeszkodzie w zrobieniu dobrego zdjęcia.

ZDJĘCIA: EPRZ SPOTTING TEAM
(OD LEWEJ): TOMASZ KĘPANOWSKI,  
TOMASZ KUŚNIERZ, TOMASZ KĘPANOWSKI



PORT LOTNICZY AIRPORT 

OKIEM SPOTTERA: 
ZIMA W JASIONCE

ZDJĘCIA: EPRZ SPOTTERS
(OD LEWEJ): MACIEJ GOCLON



Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.01.2017 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. 
/ Information included in the schedule presents data from 05.01.2017 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact 
a representative of the airlines to confirm current time of flights. 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 08:30 09:50 FR1574 738

....5.. 08:20 09:40 FR1574 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

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

.2.4... 15:15 18:50 FR7622 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 06:15 10:15 FR862 738

.....6. 13:45 17:45 FR862 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2.4.6. 17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 07:50 11:20 FR2136 738

1.3.5.7 17:45 21:15 FR2136 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1234567 07:40 08:35 LO3805 DH4

1234567 13:35 14:30 LO3801
DH4/E175/

E195

1234567 16:35 17:30 LO3807
DH4/E175/

E195 Boeing 
737-400

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

......7 06:30 10:10 FR3202 738

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

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 11:05 12:40 LH1618 CR9

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:40 12:30 FR8225 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 10:05 11:25 FR1575 738

....5.. 10:15 11:35 FR1575 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 10:30 12:20 FR7623 738

.2.4... 19:15 21:05 FR7623 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 10:45 13:00 FR863 738

.....6. 18:10 20:25 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.2.4.6. 21:40 23:25 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 11:55 13:35 FR2137 738

1.3.5.7 21:40 23:20 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

123456. 05:55 06:45 LO3804 DH4

1234567 09:05 09:55 LO3806 DH4

1234567 15:00 15:50 LO3802
DH4/E175/
E195/B737-

400

1234567 18:00 18:50 LO3808
DH4/E170/

E175

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

......7 10:35 12:30 FR3203 738

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

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 13:15 22:20 LH1619 CR9
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BURGAS

ANTALYA

KRETA

KORFU

ZAKHYNTOS

BURGAS

ANTALYA

KRETA

KORFU

ZAKHYNTOS



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car


















