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GRZEGORZ 
KAPLA

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 
– jest ekspertem 
zarządzania wize-
runkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu 
i antymanipulacyj-
nych. Doradza wielu 
managerom najwyż-
szego szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

 IN ENGLISH

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

JACEK 
ROZENEK

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

 IN ENGLISH

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

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST Na-
tional Academy of The-
atre Arts in Krakow, 
worked at the Stary 
Theatre in Krakow 
and joined the team 
of TR Warszawa. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakows-
ka and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag. Her 
cinema debut W spirali 
directed by  
K. Aksinowicz awaits 
its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

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

 IN ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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ROZMOWA TALK

SPRYTNY

JA
N 

KU
RO

Ń

JAN KUROŃ GOTOWANIA UCZYŁ SIĘ OD NAJLEPSZYCH. PRZYWIĄZANY DO 
TRADYCJI, PREZENTUJE NOWĄ JAKOŚĆ. NIEDAWNO UKAZAŁA SIĘ JEGO 
KSIĄŻKA KUCHARSKA „SPRYTNA KUCHNIA, CZYLI KULINARNA EKONOMIA”, 
W KTÓREJ NAKŁANIA POLAKÓW DO TEGO, BY NIE MARNOWALI JEDZENIA. 
ZNAJDZIE SIĘ TAM TEŻ MNÓSTWO SPRYTNYCH I ZDROWYCH DAŃ.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: TOMASZ PISIŃSKI

W KUCHNI
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 ROZMOWA TALK 





NA CZYM POLEGA KULINARNA EKONOMIA?
Kulinarna ekonomia to dość szerokie 

pojęcie. Jest to niemarnowanie żywności, 

umiejętne przechowywanie. Staramy się 

jak najbardziej korzystać z tego, co mamy 

w domu. To, na czym się skupiam, to też 

sprytna kuchnia: jak urządzić kuchnię, 

żeby była jak najbardziej praktyczna, jak 

wykorzystywać to, co pozostało nam 

z poprzedniego dnia. Zazwyczaj gotujemy 

za dużo makaronów, ziemniaków, wszel-

kich dodatków. Chodzi o to, jak twórczo 

wykorzystać te składniki. Robiąc przegląd 

lodówki, powinniśmy mieć pewien asor-

tyment dziesięciu, dwudziestu produktów, 

które „przyjmą wszystko”. Mamy na przy-

kład połówkę zwiędniętej papryki leżącej 

w lodówce, z którą nie wiemy, co zrobić 

i tym sposobem marnujemy żywność. Wi-

dzę to po moich znajomych, którzy takie 

„resztki” często utylizują.

RUCH ZWIĄZANY ZAPRZESTANIEM MARNOWA-
NIA JEDZENIA JEST OBECNY NA ŚWIECIE. W POL-
SCE TEN TREND JEST JESZCZE MAŁO ZNANY.
To mnie dziwi. Moim zdaniem to dzie-

wiczy temat. Zbierałem materiały nie 

tylko w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii 

i Niemczech. Chodziłem po bibliotekach 

i szukałem różnych publikacji. Co prawda 

Jamie Olivier wydał na ten temat książkę. 

Ciężko zresztą porównywać angielskie 

publikacje do tych polskich, bo portfel prze-

ciętnego Anglika jest nieco zasobniejszy 

od portfela przeciętnego Polaka. Dlatego 

w mojej książce skupiam się na daniach 

wegetariańskich albo z wykorzystaniem 

mięs innych niż cielęcina czy nawet woło-

wina, tych bardziej dostępnych w Polsce. Tą 

książką chciałbym zapoczątkować pewien 

trend. Udało się przekonać Polaków, żeby 

przykręcać kaloryfery i wyłączać prąd, wy-

chodząc z mieszkania, a nawet najbogatsi 

chwalą się, że zakręcają wodę, myjąc zęby. 

To bardzo chwalebne. Nie wiem zatem, dla-

czego nie robimy tego samego z żywnością. 

Tankując samochód, gdybyśmy jedną trze-

cią wylewali na ziemię, nikt by się na to nie 

zgodził. Z jedzeniem jest tak samo – jedna 

trzecia wyprodukowanej żywności, czy to 

w Polsce, czy za granicą, jest marnowana.

IM BOGATSZE SPOŁECZEŃSTWO, TYM 
WIĘCEJ ODPADÓW PRODUKUJE, STĄD TE 
TRENDY. W POLSCE TEN PROBLEM NIE JEST 
CHYBA TAK WIELKI?
Tak, w bogatych społeczeństwach jest 

to bardziej rażące. Amerykanie są tu 

niedoścignionym wzorem w negatywnym 

znaczeniu tego słowa. My bardzo szybko 

doganiamy Europę Zachodnią, tak jak 

we wszystkim. Po czasach przemiany 

ustrojowej, zachłyśnięciu się kapitalizmem 

i siłą nabywczą ten dziki konsumpcjonizm 

jeszcze w nas tkwi. Przed świętami ludzie 

kupują jedzenie, jakby szła jakaś apokalipsa. 

To kompletnie niepotrzebne. Ja na przykład 

niedaleko domu mam stację benzynową 

z bardzo dobrze zaopatrzonymi delikate-

sami. Przez cały rok mogę kupić właściwie 

wszystkie produkty i nie ma powodu, 

żebym robił zapasy na kilka tygodni.

SKORO MÓWISZ O ŚWIĘTACH, TO ZA KAŻDYM 
RAZEM OBSERWUJEMY PRZEDŚWIĄTECZ-
NĄ NERWICĘ: CHCEMY JAK NAJSZYBCIEJ 
WSZYSTKO PRZYGOTOWAĆ, W DOMACH BYWA 
NAPRAWDĘ GORĄCO. JAK PRZEKONAĆ LUDZI, 
ŻE W ŚWIĘTACH CHODZI O CIESZENIE SIĘ JE-
DZENIEM, WLICZAJĄC W TO GOTOWANIE?
Podstawowym problemem jest brak czasu. 

W świętach w ogóle chodzi o to, żeby na 

chwilę się zatrzymać, pobyć z bliskimi, 

a ludziom ciężko wyjść z cyklu wiecznej 

bieganiny. Z jednej strony wszystko musi 

być „ASAP”, jak najszybciej zrobione, z dru-

giej – często szwankuje u nas organizacja. 

Jesteśmy zorganizowani w pracy, całą 

naszą twórczą aktywność koncentrujemy 

tam, natomiast tak prozaiczna czynność 

jak przygotowanie posiłku sprawia nam 

organizacyjne trudności. Przecież na 

święta wiele potraw możemy przygotować 

wcześniej i potem zamrozić. Wiem, że to 

brzmi dziwnie, ale jak mamy dzień wolny, 

to możemy ulepić pierogi i włożyć do zam-

rażarki. Jest to danie bardzo wdzięczne do 

mrożenia, w ogóle nie traci smaku i o wiele 

lepiej przechowuje się je w zamrażarce 

niż w lodówce. U mnie w rodzinie zawsze 

funkcjonował taki solidarny podział. 

Oprócz tego, że każdy coś robił, to zapro-

szeni goście też przynosili ze sobą po jednej 

potrawie. W ten sposób stół jest pełny, a my 

nie musimy stać w tej kuchni od rana do 

późnej nocy. Zdajmy się na innych! W pol-

skiej tradycji istnieje matka Polka, która 

wszystko robi sama i wszystkich wyrzuca 

z kuchni. A jakby jej pomóc, ogrom pracy 

rozłoży się na kilka osób i wówczas nie 

będzie to aż tak zajmujące.

W POLSKIM DOMU W KUCHNI RZĄDZI KOBIETA, 
A W POLSKIEJ RESTAURACJI – FACET. 
DLACZEGO?
To też scheda po czasach socjalizmu, 

gdzie idealny mężczyzna to przodownik 

pracy. Taki Pstrowski, który wyrabiał 

mityczne 500% normy. Dawniej lwią część 

gospodarki zajmował przemysł i mężczyź-

ni wykonywali głównie prace fizyczne, 

a kobiety zajmowały się domem. Wykry-

stalizował się nam patriarchalny model 

społeczeństwa, który utrzymywany był 

przez kolejne lata. Teraz to się troszeczkę 

zmienia – mężczyzna zostaje w domu albo 

nie wykonuje pracy fizycznej. Skoro więc 

zostaje w domu, a żona idzie do pracy, żeby 

mieć co jeść, to mężczyzna musi gotować. 

Stąd mężczyźni zaczynają interesować się 

gotowaniem i w ten sposób się spełniać. 

A dlaczego w restauracjach? Od zawsze tak 

było. Dlatego, że praca szefa kuchni jest 

ciężką pracą. To wygląda łatwo w seria-

lach i filmach, ale zanim dojdzie się do 

tego stanowiska, trzeba przejść wszystkie 

szczeble. Od obierania, siekania, przeno-

szenia, filetowania... Jest to praca, która 

wymaga od nas aktywności przez kilka-

naście godzin w trudnych warunkach, bo 

zazwyczaj na kuchni jest ciepło. Chyba, że 

pracuje się na zimnym bufecie. Mężczyźni 

do takiej pracy są bardziej stworzeni przez 

to, że mają mocniejsze organizmy. Ale 

wspomnieć trzeba też, że coraz częściej 

można już spotkać fantastyczne szefowe 

kuchni – co potwierdza np. ostatnia inicja-

tywa „Piękne, mądre i gotują”.

W DOMU KOBIETA PRACUJE OD RANA DO 
WIECZORA, W JEDNEJ RĘCE TRZYMAJĄC 
DZIECKO, W DRUGIEJ MIESZAJĄC ZUPĘ.
Wielozadaniowość to cudowny dar kobiet. 

Jeżeli ma ugotować trzy litry zupy dla 

rodziny, wszystko jest w porządku. Problem 
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TO, NA CZYM SIĘ SKUPIAM,  
TO TEŻ SPRYTNA 
KUCHNIA: JAK URZĄDZIĆ 
KUCHNIĘ, ŻEBY BYŁA JAK 
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNA, 
JAK WYKORZYSTYWAĆ 
TO, CO POZOSTAŁO NAM 
Z POPRZEDNIEGO DNIA. 
ZAZWYCZAJ GOTUJEMY 
ZA DUŻO MAKARONÓW, 
ZIEMNIAKÓW, WSZELKICH 
DODATKÓW. CHODZI O TO,  
JAK TWÓRCZO WYKORZYSTAĆ 
TE SKŁADNIKI. ROBIĄC 
PRZEGLĄD LODÓWKI, 
POWINNIŚMY MIEĆ PEWIEN 
ASORTYMENT DZIESIĘCIU, 
DWUDZIESTU PRODUKTÓW, 
KTÓRE „PRZYJMĄ WSZYSTKO”.
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zaczyna się wtedy, gdy trzeba przygotować 

sto dwadzieścia litrów i ten garnek trzeba 

przetransportować do chłodni, żeby na 

przykład zrobić wydawkę. Absolutnie nie 

ujmuję kobietom umiejętności, ale praca na 

kuchni jest ciężkim zajęciem i trzeba to sobie 

jasno powiedzieć. Kobiety świetnie radzą 

sobie ze stresem, ale potrzebna jest też siła 

fizyczna. Uwielbiam pracować z kobietami 

na zimnym bufecie, gdzie liczy się finezja 

i kreacja, ale na grillu, gdzie non stop scho-

dzą czeki i trzeba przygotować sześćdziesiąt 

steków, panuje temperatura kilkadziesiąt 

stopni i co chwila trzeba się nawadniać, 

rzadko widuję kobiety. Tak samo w gór-

nictwie – podejrzewam, że na samym dole 

w kopalni kobiet jest stosunkowo niewiele.

CO ZA PORÓWNANIE! GRILL I KOPALNIA – I TU, 
I TU WĘGIEL.
(śmiech) Ekstremalne warunki tu, i tu.

TO ZNACZY, ŻE KUCHARZ POWINIEN TRENOWAĆ, 
ŻEBY TRZYMAĆ FORMĘ FIZYCZNĄ?
Właściwie praca na kuchni go trochę 

hartuje. Sport jest zawsze wskazany, bo 

podjadając, będąc otoczonym jedzeniem cały 

czas, jak się człowiek zagapi, to może przy-

tyć. Ja ten błąd popełniłem lata temu. Teraz 

mam tak, że będąc na kuchni, w ogóle nie 

jem, tylko próbuję. Gdy docierają do mnie te 

wszystkie  zapachy, nie jestem głodny. Głód 

łapie mnie dopiero po dwóch godzinach 

po pracy. Bardzo często jak wracałem po 

północy do domu, moje godziny jedzenia 

przypadały na 2-3 w nocy. Jak o tej porze 

człowiek zje pół lodówki, to można przytyć.

OSTATNIO DOWIEDZIAŁAM SIĘ O DIECIE ROBERTA 
LEWANDOWSKIEGO, KTÓRY OBIAD ZACZYNA 
OD DESERU, BO WTEDY ORGANIZM SIĘ NIE 
ZAKWASZA. BARDZO MNIE TO UCIESZYŁO.
Ja akurat nie jestem deserowy, ale 

Roberta Lewandowskiego nie ma co 

porównywać do normalnego człowieka. 

Stoi za nim sztab profesjonalistów i celem 

jego diety jest utrzymanie jak największej 

wydolności. Jestem za tym, żeby jeść 

regularnie, dużo owoców i warzyw i pa-

trzeć na indeks glikemiczny – ile czasu 

będziemy dany posiłek trawić. Chociaż 

o diecie Roberta Lewandowskiego chętnie 

poczytam, bo dziś kucharz powinien być 

jeszcze troszeczkę historykiem, troszecz-

kę dietetykiem, najlepiej, żeby znał proce-

sy chemiczne, które zachodzą w jedzeniu 

– bez tego nie jest wiarygodny.

W KOŃCU KUCHNIA TO SPORA CZĘŚĆ ŻYCIA 
CZŁOWIEKA.
Związana z kulturą, fizjologią. Mnie za-
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wsze w kuchni fascynowało, skąd wzięło 

się danie. Jemy gazpacho, ale skąd wzięło 

się na naszym stole? Taka kuchnia hisz-

pańska podzielona jest na różne regiony, 

a te mają mnóstwo zapożyczeń z innych 

kultur, na przykład kultury arabskiej. 

Lubię opowiadać o tym, jak daną potrawę 

przygotowywało się kiedyś, a jak teraz. 

Głupio bym się czuł, gdyby ludzie przy-

chodzili do mnie, a ja opowiadałbym tylko: 

„Teraz kroję cebulę.” Kucharz powinien być 

osobnikiem wielu dziedzin. 

Dalszy ciąg wywiadu znajdziecie na  

www.anywhere.pl

 IN ENGLISH

JAN KUROŃ
SMARTNESS IN THE KITCHEN

JAN KUROŃ WAS TAUGHT HOW TO COOK 
BY THE BEST. ATTACHED TO TRADITION, 
HE PRESENTS A NEW QUALITY. HE HAS 
RECENTLY HAD HIS COOKBOOK PUBLISHED. 
IN SPRYTNA KUCHNIA, CZYLI KULINARNA 
EKONOMIA (SMART COOKING, OR CULINARY 
ECONOMY), HE URGES POLES NOT TO WASTE 
FOOD AND GIVES RECIPES FOR MANY SMART 
AND HEALTHY DISHES.

WHAT DOES CULINARY ECONOMY CONSIST IN?
Culinary economy is a rather broad 

concept. It is about not wasting food and 

storing it in the right way. We try to use 

what we have at home to the biggest extent 

possible. What I also focus on is the idea of 

a smart kitchen: how to arrange your kitch-

en so that it becomes much more practical, 

how to use what is left from the previous 

day. We most often cook too much pasta, 

too many potatoes and all kinds of addi-

tions. It is about using all those ingredients 

in a creative way. We should keep a certain 

assortment of ten or twenty products that 

will “accept everything” in our kitchen. 

For example, we have a half of a withered 

pepper lying in the fridge, and we have no 

idea what to do with it. This way, we waste 

food. I see it in the case of my friends, who 

often utilize such “leftovers”.

ROZMOWA TALK

WŁAŚCIWIE PRACA NA KUCHNI GO TROCHĘ HARTUJE. SPORT 
JEST ZAWSZE WSKAZANY, BO PODJADAJĄC, BĘDĄC OTOCZONYM 
JEDZENIEM CAŁY CZAS, JAK SIĘ CZŁOWIEK ZAGAPI, TO MOŻE 
PRZYTYĆ. JA TEN BŁĄD POPEŁNIŁEM LATA TEMU. TERAZ MAM TAK, 
ŻE BĘDĄC NA KUCHNI, W OGÓLE NIE JEM, TYLKO PRÓBUJĘ. GDY 
DOCIERAJĄ DO MNIE TE WSZYSTKIE  ZAPACHY, NIE JESTEM GŁODNY. 
GŁÓD ŁAPIE MNIE DOPIERO PO DWÓCH GODZINACH PO PRACY.



MOVEMENTS THAT FOCUS ON THE WAYS TO 
AVOID FOOD WASTING ARE PRESENT AROUND 
THE GLOBE. BUT THE TREND IS STILL QUITE 
UNPOPULAR IN POLAND.
And it surprises me. In my opinion, it is 

a fresh topic. I was gathering materials in 

not only Poland but also Great Britain and 

Germany. I was visiting libraries, looking 

for various publications. Jamie Oliver did 

in fact publish a book on that topic. But it is 

actually quite difficult to compare English 

publications to Polish ones because the 

praiseworthy. So I don’t know why we can’t 

do the same with our food. If we poured out 

a third of the petrol we are filling our cars 

with, no one would agree to that. But it’s 

like that with food: one third of food pro-

duced in either Poland or abroad is wasted.

THE RICHER THE SOCIETY, THE MORE WASTE 
IT PRODUCES. THAT IS WHERE THOSE TRENDS 
COME FROM. BUT THE PROBLEM IS NOT THAT 
HUGE IN POLAND, IS IT?
Yes, it’s really striking in rich societies. 

pocket of an average Englishman is a bit 

deeper than the one of an average Pole. 

This is why my book focuses on vegetarian 

dishes or those made of different kinds of 

meat than veal or even beef, on those kinds 

that are more available in Poland. I would 

like to start a certain trend with the book. 

We have managed to convince Poles to turn 

down the radiators or turn off electricity 

when they leave their flats, and even the 

richest ones boast about turning off the 

tap when they brush their teeth. It’s very 
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Americans are a an unattainable pattern 

here, in the negative sense of the word. 

We catch up with Western Europe really 

quickly, just like in the case of anything else. 

After the political transformation, having 

relished in capitalism and the purchasing 

power, this wild consumerism is still deep 

inside of us. Before Christmas, people are 

buying so much food you could think some 

kind of apocalypse is coming. It’s completely 

unnecessary. I for example have a petrol 

station with a very well-stocked delicatessen 

next to my house. I can buy almost every 

product there all year round. I don’t have  

to stock up with food for several weeks.

SINCE WE ARE ON THE SUBJECT OF CHRIST-
MAS. WE CAN NOTICE A PRE-CHRISTMAS 
NEUROSIS EVERY YEAR: WE WANT TO PREPARE 
EVERYTHING AS QUICKLY AS POSSIBLE, AND 
THINGS ARE SOMETIMES REALLY HEATING UP 
AT OUR HOMES. HOW TO CONVINCE PEOPLE 
THAT CHRISTMAS IS ABOUT ENJOYING FOOD, 
INCLUDING COOKING?
Lack of time is our basic problem. In 

general, Christmas is about stopping 

for a moment and spending some time 

with our family and friends, and people 

find it difficult to break the cycle of their 

never-ending rush. On the one hand, 

everything has to be asap, and on the other, 

we often have problems with organization. 

We are organized at work and concentrate 

our whole creative activities there, but 

such prosaic things as preparing food turn 

out to be too difficult to organize. After 

all, as regards Christmas, we can prepare 

many dishes much earlier and freeze them. 

I know it sounds strange, but when we 

have a day off, we can make dumplings 

and put them in the freezer. Such a dish 

can be easily frozen, it doesn’t lose its taste 

at all, and it is in fact better to store it in 

the freezer than in the fridge. There has 

always been such a solid division in my 

family. Besides, everyone has been doing 

something, and our guests have brought 

one dish each too. This way, the table is full, 

and we don’t have to stand in the kitchen 

from dawn to dusk. Let’s count on others! 

There is the concept of the Polish Mother in 

our tradition, who does everything herself 

and throws everyone out of the kitchen. 

And if we helped her, the whole mass of 

work would be divided into several people, 

and it won’t be so absorbing any more.

POLISH HOMES ARE RULED BY WOMEN AND 
POLISH RESTAURANTS – BY MEN. WHY?
It’s the legacy of socialism, too, where 

the ideal man was supposed to be a hero 

of socialist labour. One that would work 

out 500% of the quota. The industry once 

constituted a lion’s share of the economy. 

Men would do mainly physical work, 

while women used to keep house. This 

way, we developed a patriarchal model of 

the society, which was maintained over 

the next years. Now it’s been changing 

a little. Men stay at home more often or 

don’t do physical work at all. So if they 

stay at home, and their wives go to work 

to earn for a living, men have to cook. This 

is why men are more and more interested 

in cooking, and try to find fulfilment in 

this field. And why in restaurants? It has 

always been like that. It’s because being 

a head chef is hard work. It looks nice and 

easy in films and TV series, but before 

you reach such a position, you have to 

move up that ladder. From peeling, chop-



ping, carrying, filleting... It is work that 

demands activity for more than ten hours 

in difficult conditions because it’s usually 

hot in the kitchen. Unless you work on 

a cold buffet. Men are better for such 

work because they have stronger bodies. 

But we should also mention that it’s more 

and more often possible to meet excellent 

female head chefs, which is proved for 

example by the recent initiative “Beautiful, 

smart and cooking”.

WOMEN AT HOME WORK HARD FROM DAWN TO 
DUSK, HOLDING THEIR CHILD IN ONE HAND AND 
MIXING SOUP WITH THE OTHER.
Multi-tasking is a great gift of women. If 

a woman is supposed to cook three litres of 

soup for her family, everything’s fine. The 

problem begins when she has to prepare 

a hundred and twenty litres and the pot 

has to be transported to the cold store 

so that the soup can be passed later on. 

I absolutely don’t diminish women’s skills, 

but working in the kitchen is a difficult 

task, and we have to admit it. Women 

can perfectly handle stress, but what you 

need here is physical strength too. I love 

working with women on the cold buffet, 

where finesse and creativity are important, 

but I rarely see women on the grill, where 

you get new checks all the time and have 

to prepare sixty steaks, and where the 

temperature reaches several dozen degrees 

and you need to drink a lot of water. It’s the 

same in mining. I assume there are relative-

ly few women right at the bottom.

WHAT A COMPARISON! A GRILL AND A MINE – 
THERE IS COAL IN BOTH.
(Laughs) And extreme conditions, too.

DOES IT MEAN THAT A COOK NEEDS TO EXER-
CISE TO KEEP IN SHAPE?
Actually, working in the kitchen itself is 

hardening. Sport is recommended because 

when you gnaw something, when you are 

surrounded by food all the time, you might 

forget yourself and put on weight. I made 

that mistake years ago. Now, when I’m in 

the kitchen, I never eat, I only try things. 

I’m not hungry when I’m hit by all those 

smells. I get hungry only two hours after 

work. Often when I came back home after 

midnight, I was eating at 2-3 o’clock at 

night. When you eat a half of the fridge at 

such an hour, you may put on weight.

I HAVE RECENTLY HEARD ABOUT ROBERT 
LEWANDOWSKI’S DIET. HE BEGINS HIS DINNER 
WITH A DESSERT BECAUSE THEN HIS BODY 
DOES NOT GET ACIDIFIED. I WAS VERY HAPPY 
TO HEAR THAT.
I’m not a dessert-type guy, but it’s no use 

comparing Robert Lewandowski to normal 

people. A whole board of professionals is 

behind his diet, which is aimed at maintain-

ing the biggest efficiency possible. I am for 

eating regularly, especially lots of fruit and 

vegetables, and for looking at the glycemic 

index so that you know how much time you 

will digest a given dish. But I’d like to read 

about Robert Lewandowski’s diet because 

today a cook should be a bit of a historian 

and a bit of a dietician, plus he should ideally 

know the chemical processes that take place 

in food. He’s not reliable without it.

AFTER ALL, COOKING CONSTITUTES A LARGE 
PART OF OUR LIVES.
It’s connected with culture, physiology. I’ve 

always been fascinated by the origins of 

each dish. We eat gazpacho, but where did 

it come from? Take for example Spanish 

cuisine. It is divided into various regions, 

and those have many borrowings from 

other cultures, for example Arab culture. 

I like telling people how a given dish used 

to be prepared in the past and how it is 

done now. I’d feel like a fool if people came 

to me and I would only say, “I’m chopping 

onion now.” A cook should be well-versed 

in many fields. 

For the rest of the interview see:  
www.anywhere.pl

 ROZMOWA TALK 
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PODRÓŻE TRAVEL

CO PODRÓŻNIK
Z JE



„WEŹ, WEŹ, NO SPRÓBUJ!” – MÓWI ZNAJOMA I PODTYKA MI POD NOS SMAŻONEGO 
KONIKA POLNEGO. TAK TO WYGLĄDA, CHOĆ NIE WIEM DOKŁADNIE, CZY TO WŁAŚNIE TEN 
OWAD. W KAŻDYM RAZIE: MA NOGI, ODWŁOK I MALUTKĄ GŁÓWKĘ. PRZYSMAK RODEM 
Z KAMBODŻY, ALE ZNANY TAKŻE W INNYCH MIEJSCACH NA ŚWIECIE. BIORĘ NA JĘZYK, 
ROZGRYZAM. NIE CZUJĘ ŻADNEGO CHARAKTERYSTYCZNEGO SMAKU. ANI TO DOBRE,  
ANI NIEDOBRE. CHRUPIĄCE. ALE MAM SATYSFAKCJĘ, ŻE ZJADŁAM ROBAKA. MAŁA 
RZECZ, BO KONKURENCJA JEST SPORA…

 TEKST: DANUTA AWOLUSI (GOFORWORLD.COM)       ZDJĘCIA:  FREEIMAGES.COM, FOTOLIA.COM, PIXABAY.COM
CO
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TO wcale nie ma być ranking 

najobrzydliwszych potraw 

świata. Co komu smakuje to 

rzecz względna, a o gustach 

się nie dyskutuje. Natomiast zachowania 

kulturowe są różnorodne. Czy przy okazji 

pyszne, wykwintne, atrakcyjne? Może po 

prostu nie do przełknięcia? Tak, jak ja nie 

zjem zupy z ptasich gniazd, tak być może 

Chińczyk nie tknie kaszanki. Przecież to 

kasza i krew. I kto tu jest lepszy?

CO KRAJ, TO OBYCZAJ
Podróżnik nie ma lekko. Żywi się tym, co 

akurat zaserwuje mu lokalna ludność, co 

znajdzie, co wyda mu się jadalne. Co więcej, 

podróżnik powinien chcieć poznawać nowe 

smaki. Przecież to właśnie pożywienie nas 

określa. Jest obrządkiem kulturowym, wyra-

zem tożsamości i uosobieniem tradycji. Ktoś 

gdzieś kiedyś musiał wpaść na to, że jakaś 

przedziwna część zwierzęcia jednak jest 

jadalna. Może nawet nie część. Ostatecznie 

najdroższa kawa świata, czyli Kopi Luwak 

z Indonezji wytwarzana jest ziaren wydoby-

wanych z odchodów. Cyweta trawi ziarna 

kawy w taki sposób, że zyskują one niezwy-

kły aromat. Przyprawia on kubki smakowe 

amatorów kawy o drżenie. Czy to jedynie 

ciekawostka, czy skarb warty poznania?

PODRÓŻNIK, SMAKOSZ, FIGHTER
Być może wcale nie chodzi o to, aby jeść 

mózg małpy, bycze jądra lub też smażone 

tarantule doprawione czosnkiem. Podróżnik 

musi pojąć, dlaczego się to jada. Co to ozna-

cza i co za tym stoi. Na przykład za smażo-

nym pająkiem i cykadą czai się nic innego, 
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PODRÓŻNIK MUSI POJĄĆ, DLACZEGO SIĘ TO JADA. CO TO 
OZNACZA I CO ZA TYM STOI. NA PRZYKŁAD ZA SMAŻONYM 
PAJĄKIEM I CYKADĄ CZAI SIĘ NIC INNEGO, JAK BIEDA. 
OWADÓW NIE BRAKUJE, CZEMU WIĘC SIĘ NIMI NIE NAKARMIĆ, 
SKORO MIĘSO TO LUKSUS, A NIE MA CO DO GARNKA WŁOŻYĆ?

PODRÓŻE TRAVEL



jak bieda. Owadów nie brakuje, czemu więc 

się nimi nie nakarmić, skoro mięso to luksus, 

a nie ma co do garnka włożyć? Czy bardzo 

różni się to od jedzenia podrobów, czy cho-

ciażby jakże wykwintnej czerniny? Bieda to 

jedno, ale jest również poczucie… mocy.

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO… SIŁY
Na Filipinach i w Wietnamie spożywa się 

jaja z embrionem, czytaj: małym kurcząt-

kiem. Mdli mnie na samą myśl, to przecież 

obrzydliwe. Z drugiej strony jadam jaja, 

kiedyś jadałam drób. A Filipińczycy gorąco 

wierzą, że to danie stanowi potężny afro-

dyzjak, więc spożywają je aby nabrać mocy. 

Czy więc ich przysmak, szokujący dla Eu-

ropejczyka, jest inny od tego, co znajduje się 

na naszych stołach? W kwestii nabierania 

mocy nie ma kompromisów.

Nie inaczej sprawa wygląda w Tajlan-

dii, gdzie pija się krew węża. Oni również 

robią to nie dla smaku, nie dla zaspokojenia 

łaknienia, ale z wielkiej wiary, że krew jado-

witych węży da im siłę, płodność, szczęście.

EUROPA TEŻ SMAKIEM STOI
Rzecz jasna nie tylko dalekie kontynenty 

karmią się smakami przedziwnymi. Zmę-

OSTATECZNIE NAJDROŻSZA KAWA ŚWIATA, CZYLI KOPI LUWAK 
Z INDONEZJI WYTWARZANA JEST ZIAREN WYDOBYWANYCH 
Z ODCHODÓW. CYWETA TRAWI ZIARNA KAWY W TAKI SPOSÓB, 
ŻE ZYSKUJĄ ONE NIEZWYKŁY AROMAT. PRZYPRAWIA ON 
KUBKI SMAKOWE AMATORÓW KAWY O DRŻENIE.

PODRÓŻE TRAVEL
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matter, and there’s no accounting for tastes. 

But cultural behaviours are varied. Does 

this necessarily mean that also delicious, 

refined, attractive? Or perhaps simply un-

palatable? Just as I won’t eat a soup made of 

bird’s nests, a Chinese might not even touch 

a blood sausage. After all, it’s grits and blood. 

And who’s got the upper hand here?

SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS
It’s not a piece of cake for a traveller, liter-

ally. He eats whatever local people serve 

him, whatever he finds, whatever seems 

edible. What’s more, it behoves a traveller 

to want to try new flavours. Because it’s 

food that defines us. It’s a cultural ritual, 

an expression of identity and embodiment 

of tradition. After all, someone some-

where must have discovered that a bizarre 

part of an animal is edible. Maybe even 

not just a part. In the end, the world’s most 

expensive coffee, Kopi Luwak from Indo-

nesia, is made of coffee cherries extracted 

from faeces. The palm civet digests them 

in such a way that they acquire a unique 

fragrance. It sends chills down the coffee 

lovers’ taste buds. Is it a mere curiosity or 

a treasure worth experiencing?

TRAVELLER, GOURMET, FIGHTER
Maybe it’s not about eating monkey’s 

brain, bull’s testicles or fried tarantulas 

seasoned with garlic. A traveller must 

comprehend the reason why it is eaten – 

what it means and what hides behind 

it. For example, the reason behind fried 

spider and cicada is nothing more than 

poverty. There’s no shortage of insects, 

so why not feed on them, since meat is 

a luxury and there’s nothing else to keep 

the wolf from the door? Is it really that 

different from eating offal or the allegedly 
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WHAT WILL THE TRAVELLER EAT

„OH, COME ON, COME ON, TRY IT!” SAYS 
A FRIEND OF MINE, PUTTING A FRIED 
GRASSHOPPER UNDER MY NOSE. AT 
LEAST IT SEEMS TO BE A GRASSHOPPER, 
ALTHOUGH I CAN’T TELL FOR SURE. ANYWAY: 
IT HAS LEGS, ABDOMEN AND A TINY HEAD. 
A DELICACY FROM CAMBODIA, BUT KNOWN IN 
OTHER PARTS OF THE WORLD TOO. I PLACE IT 
ON MY TONGUE, BITE IT THROUGH. IT DOESN’T 
HAVE ANY PARTICULAR FLAVOUR. IT’S 
NEITHER YUMMY, NOR YUCKY. IT’S CRUNCHY. 
BUT I HAVE THE SATISFACTION THAT I ATE 
A CREEPY CRAWLY. A SMALL THING, SINCE 
THE COMPETITION IS FIERCE…
It’s not supposed to be a ranking of the most 

disgusting dishes in the world. Whatever 

one’s likes and dislikes are is an individual 

czony podróżnik powinien zakosztować 

potrawy o nazwie Haggis, rodem ze Szko-

cji. Jest to winien pamięci wędrownych 

hodowców bydła, dla których podroby, 

zszywane w żołądku owcy, były nie tylko 

pożywne, ale także bardzo praktyczne 

w transporcie. Tanio, smacznie (to akurat 

dyskusyjne), szybko. Na ciepło i na zimno 

– to właśnie przemawia na korzyść przy-

smaku podróżników z dawnych czasów.

PRZESUNĄĆ GRANICE ROZSĄDKU
Nie zawsze przedziwne dla nas potrawy 

dyktowane są względami kulturowymi. 

W Sardynii musiano zakazać produkcji sera 

o nazwie Casu Marzu, który zawierał w so-

bie żywe larwy, doprowadzające proces 

gnilny do… granic wytrzymałości ludzkich 

kubków smakowych. Tym razem smakosze 

nie spożywali (lub też nie spożywają go) 

w celu nabrania mocy lub zaspokojenia gło-

du. To nic innego, jak kulinarne ekstremum, 

trekking dla podniebienia. I ostatnia droga 

dla żołądka. Ser jest obecnie dostępny na 

czarnym rynku, wciąż poszukiwany przez 

ryzykantów. 

Materiał został zrealizowany  

przy współpracy z goforworld.com

PODRÓŻE TRAVEL

DANUTA AWOLUSI
związana z portalem po-
dróżniczym goforworld.com, 
autorka i blogerka.



exquisite blood soup? Poverty is one thing, 

but there’s also a sense of… power.

THE WAY TO A MAN’S STRENGTH IS THROUGH 
HIS STOMACH
In the Philippines and in Vietnam, people 

eat eggs with an embryo, that is with 

a small poult. I feel nauseated at the mere 

thought of it, it’s just disgusting. On the 

other hand, I do eat eggs, I used to eat poul-

try. And Filipinos fervently believe that 

this dish constitutes a powerful aphrodisiac, 

so they eat it to gain strength. So is their 

delicacy – so shocking for a European – 

really that different from what we can find 

on our tables? When it comes to gaining 

strength, there are no half-measures.

The situation is quite similar in Thai-

land, where people drink snake’s blood. 

They also don’t do it for taste or to quench 

thirst, but out of belief that the blood of 

venomous snakes will bestow them with 

strength, fertility and happiness.

EUROPE HAS ITS TASTE TOO
Obviously, not only faraway continents 

feed on the bizarre. A tired traveller 

should taste a Scottish dish called 

Haggis. He owes it to the memory of 

itinerant stockbreeders for whom 

offal, sewed in sheep’s stomach, was 

not only nutritious but also practical in 

transport. Cheep, tasty (well, it may be 

disputable) and quick. Served hot and 

cold – those are the advantages of the 

ancient travellers’ delicacy.

PUSH THE LIMITS OF REASON
Bizarre dishes are not always dictated by 

cultural reasons. In Sardinia, the author-

ities had to ban the production of cheese 

called Casu Marzu; it contained living 

larvae that were bringing the putrefactive 

process to the limits of human taste buds. 

This time the gourmets didn’t (or don’t) eat 

it to gain strength or satiate their hunger. 

It’s nothing more than a culinary voltage 

peak, trekking for the palate. And the final 

passage for the stomach. The cheese is 

available on the black market, still sought 

by risk-takers. 
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OSTATNIMI CZASY TURYSTYKA ROWEROWA W POLSCE ROZKWITA W IMPONUJĄCO 
SZYBKIM TEMPIE. KAŻDE WIĘKSZE I MNIEJSZE MIASTO DZIAŁA NA KORZYŚĆ 
ROWERZYSTÓW, REMONTUJĄC STARE ŚCIEŻKI ROWEROWE I ROZBUDOWUJĄC ICH 
SIEĆ O NOWE SZLAKI. SPEKTAKULARNYM PRZYKŁADEM JEST TUTAJ WCIĄŻ JESZCZE 
POWSTAJĄCY PROJEKT WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO.

 TEKST : KATARZYNA SZEWCZYK     ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM, PIXABAY.COM

PODKARPACIE
W dużym skrócie: Green Velo jest 

szlakiem rowerowym ciągnącym się przez 

niemal 2 tys. km, przez pięć wschodnich 

województw Polski. Zaczyna się w war-

mińskich Kępinach Wielkich koło Elbląga, 

a kończy w Gatnikach pod Sielpią Wielką 

(województwo świętokrzyskie). Wyruszyć 

możemy z dowolnego punktu ścieżki, 

z takiego miejsca, które wyda nam się 

najbardziej interesujące. Po drodze, która 

zahacza o mniejsze i większe miejscowości 

oraz prowadzi przez lasy i szczere pola, 

napotkamy pomniki przyrody i kultury, 

te mniej i te bardziej znane zabytki oraz 

parki narodowe i krajobrazowe. Każdy więc 

znajdzie coś dla siebie – nieważne, czy jest 

miłośnikiem przebywania na łonie przyro-

dy, czy też zwiedzania dużych miast.

zapasy, zadbać o rower czy znaleźć nocleg, 

bo wszystko, co jest potrzebne podczas 

dłuższej wyprawie rowerowej, znajduje się 

na szlaku. Green Velo powstaje właśnie po 

to, żeby wielbicielom dwóch kółek ułatwić 

nawet daleką podróż, a tych, którzy do wy-

cieczek rowerowych nie są do końca przeko-

nani – zachęcić do wyruszenia w trasę.

Wyobraźcie sobie, że pięknymi, 

odpowiednio dostosowanymi do 

potrzeb rowerzystów ścieżkami 

możecie przejechać pół kraju nad 

Wisłą. Nie musicie specjalnie kombinować, 

żeby przynajmniej zahaczyć o miejsca warte 

zobaczenia. I w końcu – że nie musicie spe-

cjalnie zbaczać z trasy po to, żeby uzupełnić 

ROWEROWE
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być ogromną gratką, wciąż udostępniana 

jest do zwiedzania.

Jadąc dalej koniecznie trzeba zajrzeć 

do Krasiczyna. Ta mała wieś była swoistą 

stolicą polskiej magnaterii – zamieszkiwały 

tu między innymi rodziny Krasickich czy 

Sapiehów. Po nich właśnie ostał się powstały 

przysypany gruzem, został uwięziony 

w fortowych piwnicach. Nie byłoby w tym 

nic niesamowitego, gdyby nie fakt, że zo-

stał uwolniony po... ośmiu latach – przeżył 

dzięki zgromadzonym w podziemiach 

zapasom. Mimo ogromnych zniszczeń 

budowla, która dla wielbicieli historii może 
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Jednym z regionów, przez które cią-

gnie się Wschodni Szlak Rowerowy jest 

Pogórze Karpackie. Ten fragment ścieżki, 

mający niemal 200 km długości, jest 

wyjątkowo urokliwym odcinkiem całej 

trasy. W zaledwie kilka dni możemy tu 

ujrzeć fantastyczne atrakcje, o których, 

gdyby nie Green Velo, być może nigdy 

byśmy nie usłyszeli.

Zaczynamy w Bolestraszycach pod 

Przemyślem, w których znajdują się ruiny 

XIX-wiecznego fortu San Rideau, który 

został wysadzony w marcu 1915 roku, pod-

czas oblężenia Twierdzy Przemyśl. Z tym 

wydarzeniem wiąże się ciekawa historia 

– podczas prac rozbiórkowych dokonano 

niezwykłego odkrycia i w piwnicach od-

naleziono żywego jeńca rosyjskiego, który, 

WYRUSZYĆ MOŻEMY Z DOWOLNEGO PUNKTU ŚCIEŻKI, 
Z TAKIEGO MIEJSCA, KTÓRE WYDA NAM SIĘ NAJBARDZIEJ 
INTERESUJĄCE. PO DRODZE, KTÓRA ZAHACZA O MNIEJSZE 
I WIĘKSZE MIEJSCOWOŚCI ORAZ PROWADZI PRZEZ LASY 
I SZCZERE POLA, NAPOTKAMY POMNIKI PRZYRODY I KULTURY, 
TE MNIEJ I TE BARDZIEJ ZNANE ZABYTKI ORAZ PARKI 
NARODOWE I KRAJOBRAZOWE.
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na przełomie XVI i XVII wieku zespół 

pałacowy. Najbardziej charakterystyczne 

dla budowli są cztery narożne baszty: Boska, 

w której niegdyś znajdowała się kaplica; Pa-

pieska, w której goszczono wysokich dostoj-

ników kościelnych; Królewska z sześcioma 

wieżyczkami – w niej znajdowały się aparta-

menty dla koronowanych głów; i Szlachecka, 

którą zwieńcza kopia korony polskiego króla 

Zygmunta III Wazy. Pałac był wielokrotnie 

najeżdżany i niszczony, w obecnej postaci 

można go oglądać od połowy lat 90-tych, 

a dla zmęczonych i głodnych znajdzie się 

miejsce w pałacowym hotelu i restauracji.

Jadąc na zachód od Krasiczyna 

dotrzemy do Piątkowej, której znakiem 

rozpoznawczym jest drewniana grekoka-

tolicka cerkiew św. Dymitra z 1732 roku. 

Świątynia i przylegający do niej malutki 

cmentarz (a właściwie jego pozostałości) 

uznawane są za jedne z najpiękniejszych 

obiektów sakralnych w tym regionie. 

Świątynię można zwiedzać indywidual-

nie, ale jej historia jest na tyle ciekawa, 

że warto poświęcić więcej czasu i opłacić 

przewodnika – wówczas poznamy jej 

historię, tajemnice i związane z tym miej-

scem obrzędy. Dodatkowym atutem jest 

przepiękne położenie cerkwi – zbudowa-

na została pośród starych drzew, w za-

kolu potoku Jawornik, co nadaje temu 

miejscu niesamowitego, nieco tajemnicze-

go klimatu. Podobny klimat ma Cerkiew 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, 

niecałe 15 km od Piątkowej.

Wyjeżdżając z Ulucza omijamy Rzeszów 

– żeby zobaczyć to, co warte jest zoba-

czenia w stolicy Podkarpacia potrzeba 

mnóstwo czasu, więc pozostawiamy ją na 

odrębną wycieczkę. Jedziemy kolejne 20 

km dalej na północ, do Medyni Głogow-

skiej. Tam odwiedzamy Zagrodę Garncar-

ską – zespół XIX-wiecznych budynków 

mieszkalnych, zagospodarowanych już 

w XXI wieku. Medynia leży na szlaku 

garncarskim, jest więc miejscem idealnym 

dla artystów i wielbicieli „glinianej” sztuki, 

tym bardziej, że istnieje możliwość nauki 

rzeźbienia w glinie, wypalania ceramiki 

czy toczenia naczyń na kole (atrakcja 

także dla fanów filmu „Uwierz w ducha”!). 

Ostrzegamy – zabawa tylko dla tych, 

którzy nie boją się pobrudzić.

Póki co mamy zimę, przynajmniej w ka-

lendarzu, ale wiosna za pasem. Może warto 

już odkurzyć swoje dwa kółka? 
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SUBCARPATHIA ON TWO WHEELS

RECENTLY, BIKE TOURISM IN POLAND HAS 
BEEN GROWING AT AN IMPRESSIVE PACE. 
EVERY TOWN, SMALL OR BIG, CONTRIBUTES 
SPECTACULARLY TO CYCLISTS’ GROWING 
HAPPINESS, RENOVATING OLD BICYCLE 
PATHS AND EXPANDING THEIR NETWORK 
BY ADDING NEW ROUTES. A SPECTACULAR 
EXAMPLE THEREOF WOULD BE A STILL ON-
GOING PROJECT OF GREEN VELO EASTERN 
POLAND CYCLE TRAIL.

Imagine that you can ride throughout the 

entire Eastern Poland on beautiful paths that 

are tailored to cyclists’ needs. That you don’t 

have to lose your sleep, thinking how to make 

it to all the places you want to see. And last 

but not least – that you don’t have to make 

a detour to restock your supplies, to check 

your bike or find lodging for the night, be-

cause everything that is needed on a longer 

bike trip can be found on the trail. And the 

purpose of Green Velo is to make it easier for 

bicycle lovers to venture even on very long 

trips, as well as to encourage those who are 

still rather skeptical about the idea of biking.

In short: Green Velo is a cycle trail 

stretching for over 2 000 kilometers and 

running through five voivodeships in 

Eastern Poland. It begins in Warmian 

Kepiny Wielkie near Elblag, and ends in 

Gatniki near Sielpia Wielka (Świętokrzysk-

ie Voivodeship). We can embark on our 

journey from any point of the trail, from 

any place that piques our interest. On the 

way – which goes through bigger and 

smaller towns, as well as forests and fields 

in the middle of nowhere – we run across 

natural and cultural monuments, wildly 

known and slightly forgotten historic 

buildings, as well as national and land-

scape parks. Everyone will find something 



to their liking – it doesn’t matter if they’re 

fans of spending time in the open or sight-

seeing in big cities.

One of the regions on the Eastern Poland 

Cycle Trail is Pogorze Karpackie. This 

fragment of the trail, which is almost 200 

kilometers long, is an exceptionally charming 

section of the entire route. In less than sever-

al days, we can feast our eyes upon fantastic 

beauty spots, of which – were it not for Green 

Velo – we’d probably never have heard.

We begin in Bolestraszyce near Przemysl, 

where we can find the ruins of a 19th 

century fortress San Rideau, blown up in 

March 1915 during the Siege of Przemysl. 

There is an interesting story connected to it. 

During demolition works, an extraordinary 

discovery was made – they found a Russian 

war prisoner who, covered with rubble yet 

still alive, had been trapped in the basement. 

It wouldn’t have been so astounding, had it 

not been for the fact that he was freed after 

8 years – he survived thanks to supplies 

stocked in the dungeons. Despite sustaining 

severe damage, the building – a great treat 

for history lovers – is still open for visitors.

As we ride further on, we must stop 

in Krasiczyn. This small village was the 

unofficial capital of Polish aristocracy, the 

place of residence for the Krasicki and the 

Sapieha family. It was after those two clans 

that a castle complex was left at the turn 

of the 16th and 17th century. The most 

characteristic features of the building are 

four corner towers: Boska (Divine), in which 

there used to be a chapel, Papieska (Papal), 

in which high-rank church dignitaries 

were received, Królewska (Royal) with six 

turrets, in which there were apartments for 

crowned heads, and finally Szlachecka (Aris-

tocratic), adorned with a replica of the crown 

belonging to one of Polish kings, Sigismund 

III Vasa. The castle was repeatedly invaded 

and destroyed; in its current shape it has 

been open to visitors since mid 90’s, and 

tired and hungry tourists can find a place in 

the palatial hotel and restaurant. 

If we go west from Krasiczyn, we’ll arrive 

at Piątkowa, known for its wooden Orthodox 

Church from 1732, dedicated to Saint Deme-

trius. The temple, together with its adjoining 

small cemetery (or, rather, the remains 

thereof), is considered to be one of the most 

beautiful sacral objects in the region. It can be 

visited individually, but since its history is so 

captivating, it would be worthwhile to spend 

more time there and pay for a guide – then 

we’ll learn its history, fathom its secrets and 

familiarize with rituals connected to this 

place. The exquisite location of the church is 

yet another advantage – it was built among 

ancient trees, in the bend of Jawornik 

stream, which gives the place an unearthly, 

somewhat mysterious atmosphere. A similar 

climate can be found no further than 15 

kilometers away, in the Orthodox Church of 

Ascension of our Lord in Ulucz.

As we leave Ulucz, we skip Rzeszow – it 

takes forever to visit everything worth seeing 

in the capital of the Sub-Carpathian region, so 

we leave it for a separate excursion. We head 

20 kilometers further to the north, towards 

Medynia Glogowska. There we visit the Pot-

tery Grange – a complex of 19th century hous-

ing, put to use in the 21st century. Medynia is 

a part of the Pottery Trail, so it’s a perfect place 

for artists and fans of pottery – especially so 

because there’s an opportunity to learn how 

to sculpture in clay, fire it in the kiln and make 

vessels on the wheel (attraction also for fans 

of Ghost with Patrick Swayze!). But please be 

warned – this kind of entertainment is solely 

for those who aren’t scared of getting dirty.

As for now, we have winter, at least 

according to the calendar, but the spring 

is round the corner. Maybe it would 

be worthwhile to wipe dust off our 

two-wheelers? 

REKLAMA
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GUST TASTE

ROCK

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

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Tegoroczny Cieszanów Rock Festiwal 

ma przed sobą trudne zadanie 

– przebić poprzednią edycję. Co 

prawda do festiwalu jeszcze chwila, 

bo odbędzie się on w dniach 18-21 sierpnia, 

ale już widać, że organizatorzy wzięli sobie 

wyznaczony cel do serca. Choć nie odsło-

nili jeszcze wszystkich kart, to tych kilka, 

których poznaliśmy, stanowi wystarczają-

cy powód, żeby bukować bilety.

Wiemy już na przykład, że na festiwalu 

dojdzie do jedynego polskiego koncertu 

legendarnej amerykańskiej formacji punk 

rockowej The Misfits. Trio dowodzone 

przez charyzmatycznego Jerrego Only 

przywiezie do Polski sporą porcję charak-

terystycznego horror punka. Ale to oczy-

wiście nie wszystko – na scenie zobaczymy 

także Tymon & The Transistors. – Pojawię 

się w Cieszanowie ze swoim zespołem 

Tymon & The Transistors, z którym doko-

nam rozłożenia na czynniki pierwsze czyli 

zagrania pierwszy raz w historii i jedyny 

w 2016 roku całej płyty „Wesele”. Będzie to 

wydarzenie wyjątkowe, ponieważ w Cie-

szanowie zamierzamy zagrać wszystkie 

piosenki z płyty „Wesele” dokładnie tak, 

jak są na płycie – mówi Tymon Tymański. 

Kolejną legendą, jaka wkroczy na deski 

sceny w Cieszanowie będzie polski death 

metalowy potwór – Vader. Peter lideruje 

cenionemu na całym świecie zespołowi 

już od ponad trzech dekad. To będzie drugi 

koncert formacji na cieszanowskim festi-

walu, więc – zgodnie z tradycją – będzie na 

swój sposób specjalny. Vader zaprezentuje 

na festiwalu przedpremierowo materiał 

z nadchodzącej wielkimi krokami płyty 

„The Empire”, będzie to więc nie lada gratka 

dla fanów brutalnego grania. Kolejne 

zespoły, które pojawią się w Cieszanowie, 

zostaną ogłoszone niebawem.

Tradycją Cieszanów Rock Festiwalu jest 

także cykl koncertów monograficznych. 

Każdego roku w ramach serii „3X...” swój 

dorobek artystyczny prezentuje jeden 

uznany artysta. Po Muńku Staszczyku 

i Pablopavo w 2016 roku nadeszła kolej nie-

kwestionowanej gwiazdy polskiego rocka 

– Kazika Staszewskiego. Zgodnie z formułą 

Kazik zagra podczas festiwalu trzy koncer-

ty. 19 sierpnia Kazik wytoczy ciężkie działa 

wraz z KNŻ podczas jedynego w 2016 roku 

występu formacji. 20 sierpnia pojawi się na 

scenie z zespołem Kult, którego nikomu nie 

trzeba przedstawiać, by zagrać materiał 

z albumów „Tata Kazika” i „Tata 2”. Ostat-

niego dnia imprezy Staszewski przedstawi 

cieszanowskiej publiczności swój najnow-

szy projekt – Kazik & Kwartet ProForma, 

który zaprezentuje swój aktualny repertu-

ar, choć jesteśmy pewni, że nie zabraknie 

kilku niespodzianek.

Jeszcze jedną cieszanowską tradycją 

jest coroczny przegląd polskich i zagra-

nicznych zespołów rockowych. Ruszył już 

nabór grup chętnych do wzięcia udziału 

w przeglądzie w jednej z trzech kategorii – 

podkarpackiej, ogólnopolskiej i międzyna-

rodowej. Finaliści poszczególnych konkur-

sów przeglądu zostaną wyłonieni podczas 

jednoetapowych eliminacji (finały podczas 

festiwalu). Finały trzech konkursów prze-

glądu odbędą się 19, 20 i 21 sierpnia 2016 r. 

w amfiteatrze Przygranicznego Centrum 

Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszano-

wie. Szczegółowe informacje na ten temat 

dostępne są na stronie festiwalu.

Karnety na festiwal w cenie 110 zł można 

kupić online i za pośrednictwem sieci Even-

tim, więc warto już się za to zabierać. 

CIESZANÓW

FESTIWAL
2016
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CIESZANOW ROCK FESTIVAL 2016

ITS HISTORY IS AS LONG AS THE ONE OF THE 
CATHOLIC CHURCH. IT IS FERDINAND PORSCHE 
THAT IS RESPONSIBLE FOR THE IMAGE OF THE 
NICE BEETLE, WHICH DEFINITELY MAKES THE 
MANUFACTURER VERY PROUD. WHAT DOES 
NOT MAKE HIM PROUD IS THE FACT THAT THE INI-
TIATOR OF ITS PRODUCTION WAS ADOLF HITLER 
HIMSELF. IT DISAPPEARED FOR SEVERAL YEARS 
BUT CAME BACK. AND ITS MOST POWERFUL, 
SPORTS VERSION DEFINITIVELY BREAKS UP 
WITH THE IMAGE OF THE SWEET INSECT.

For three days in a year, a small Subcar-

pathian town called Cieszanow transforms 

into a genuine capital of rock’n’roll. 

This year’s Cieszanow Rock Festival has 

quite a difficult task to perform – it has to out-

shine last year’s edition. Admittedly, there’s 

still some time till the festival, since it’ll take 

place from 18th to 21st August, but it’s already 

visible that the organizers have taken this 

goal seriously. Although they haven’t put 

all their cards on the table yet, those several 

we’ve already seen are enough of a reason 

to book tickets. We know, for example, that 

what awaits us is the only Polish concert of 

the legendary American punk-rock forma-

tion The Misfits. The trio, led by charismatic 

Jerry Only, will bring to Poland a huge dose 

of characteristic horror punk. But, of course, 

by no means is it the only attraction – on the 

scene we’ll also see Tymon & The Transistors. 

“I’ll come to Cieszanow with my band Tymon 

& The Transistors,” says Tymon Tymański, 

“and together we’ll break our album down 

into constituent parts, that is, for the first 

time in history and the only time in 2016 

we’ll perform our entire album Wesele (Eng.: 

Wedding party). It’ll be an exceptional event, 

because we intend to play all the songs exact-

ly as they are on the album.”

Another legend that will march onto the 

scene in Cieszanow will be a Polish death 

metal monster - Vader. Peter has been 

leading this band of a worldwide renown 

for three decades. It will be the second 

concert of the formation at the Cieszanow 

Festival, so – traditionally – it will be 

special in its own way. Vader will present 

pre-release songs from their oncoming 

album The Empire, which without a doubt  

will be a great treat for fans of a heavier 

sound. Other bands that will appear in 

Cieszanow will be announced soon.

One of other traditions of the Cieszanow 

Rock Festival is the cycle of monographic con-

certs. Each year, as a part of “3X…” series, one 

esteemed artist presents their works. After 

Muniek Staszczyk and Pablopavo, in 2016 the 

time has come for another unquestionable star 

of Polish rock – Kazik Staszewski. In accord-

ance with the form of the festival, Kazik will 

give three concerts. On 19th August, Kazik 

will go the whole hog together with KNŻ (i.e. 

Kazik Na Żywo, Eng.: Kazik Live) during their 

only concert in 2016. On 20th August, he will 

appear on the stage with the band Kult (which 

doesn’t need any introductions) to play songs 

from albums Tata Kazika (Eng.: Kazik’s Dad) 

and Tata 2 (Eng.: Dad 2). On the last day of the 

event, Staszewski will present to the audience 

in Cieszanow his newest project – Kazik & 

Kwarted ProForma, which will perform their 

current repertoire, although we are positive 

they won’t fail to surprise us.

Yet another Cieszanow tradition is 

the annual song competition of Polish 

TRADYCJĄ CIESZANÓW ROCK FESTIWALU JEST TAKŻE 
CYKL KONCERTÓW MONOGRAFICZNYCH. KAŻDEGO ROKU 
W RAMACH SERII „3X...” SWÓJ DOROBEK ARTYSTYCZNY 
PREZENTUJE JEDEN UZNANY ARTYSTA. PO MUŃKU 
STASZCZYKU I PABLOPAVO W 2016 ROKU NADESZŁA KOLEJ 
NIEKWESTIONOWANEJ GWIAZDY POLSKIEGO ROCKA 

– KAZIKA STASZEWSKIEGO. 

FESTIWAL
and foreign rock bands. The recruitment 

has already begun, and there are three 

categories: Subcarpathian, national and 

international. The finalists of respective 

competitions will be chosen during one-

stage preliminaries (finals will be held 

at the Festival). The finals of the three 

competitions will take place on 19th, 20th 

and 21st August 2016 in the amphitheatre 

of Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu 

“Wędrowiec” in Cieszanow (Eng.: Border 

Cultural and Sport Centre “Wanderer” in 

Cieszanow). More details are available on 

the festival’s website.

Carnets for the festival cost 110 PLN and 

may be purchased online and through the 

medium of the Eventim company, so it is 

worthwhile to start thinking about it now. 
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NADCHODZI KONIEC ZIMOWEGO PRZEMĘCZENIA – Z POCZĄTKIEM MARCA 
WYPATRUJEMY PIERWSZYCH OZNAK WIOSNY I OGARNIA NAS WIĘKSZA CHĘĆ DO 
DZIAŁANIA. A WSZYSTKO TO ZA SPRAWĄ PRZYRODY. WEEKEND BLIŻEJ NATURY 
PRZYPOMNI NAM, ŻE JESTEŚMY JEJ CZĘŚCIĄ.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: WOJCIECH ZDUNEK

Jeśli mieszkamy w dużym mieście, 

kontakt z naturą mamy ograni-

czony. Życie w biegu, stres i ciągły 

przepływ informacji. Możemy na-

wet nie zauważyć, jak zmieniają się pory 

roku! Zmęczeni po zimie, szukamy ukoje-

nia. Zostawmy siłownie i masaże, wybierz-

my się do lasu. Najlepiej do takiego, gdzie 

przyroda jest w stanie nienaruszonym. 

Takim miejscem są Kaszuby i mieszczący 

się tam Wdzydzki Park Krajobrazowy.

WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY
Geograficznie położony w północno-zachod-

niej części Borów Tucholskich, kulturowo na-

leżący do Kaszub, Wdzydzki Park Krajobra-

zowy mieści w sobie bogactwo fauny i flory. 

Wystarczy pokonać 70 km na południowy 

zachód od Gdańska, by znaleźć się wśród zie-

leni, która o tej porze roku właśnie zaczyna 

budzić się do życia. Ogromny obszar parku 

w 64% pokrywają lasy. Jest tu też coś dla 

wszystkich, którzy polskie morze lubią zastą-

pić wodami śródlądowymi. Dużą część parku 

zajmują jeziora (jest ich aż 53, a pomniejszych 

oczek wodnych – około 100), z czego najważ-

niejsze, Wdzydze, stanowi aż 76% powierzch-

ni wodnej parku. Zarazem prawie cały jego 

obszar leży w dorzeczu Wdy. Takie walory 

przyrodnicze sprzyjają występowaniu wielu 

zwierząt, w tym rzadkich gatunków.

Zamieszkują tu m.in. sarny, dziki, zające, 

borsuki, lisy i jenoty, dla których leśno-tra-

wiasty krajobraz parku tworzą idealny dom 

(w tak zróżnicowanym ekosystemie łatwiej 

im zdobywać pożywienie). Ze względu na 

mnóstwo jezior i torfowisk, występuje też 

dużo bobrów. Choć same są płochliwe, to 

bobrze tamy czy nory napotkać można 

co krok. Z innych zwierząt, które przy-

najmniej za dnia trudno spotkać „twarzą 

w twarz”, występują nietoperze, i to aż 

w dziesięciu gatunkach. Wśród nich szcze-

gólnym okazem jest nocek łydkowłosy, 

uznany za wymierający w całej Europie.

Wiele zagrożonych gatunków znaj-

duje schronienie w lasach i nad wodami 

parku. Jednym z nich jest szlachar, wijący 

gniazda nad brzegami Jeziora Wdzydze. 

Ten piękny ptak podlega ścisłej ochro-

nie. Zresztą okolice Wdzydzy to raj dla 

amatorów ornitologii, szczególnie wczesną 

wiosną. Szacuje się tu występowanie około 

126 gatunków ptaków, których powroty po 

zimie bywają naprawdę spektakularne.

Przyroda Wdzydzkiego Parku Krajobra-

zowego jest cenna nie tylko w skali Polski, 

ale i całej Europy. Razem z trzema innymi 

parkami (Tucholskim, Wdeckim i Zabor-

skim) w 2010 r. decyzją Międzynarodowej 

Rady Koordynacyjnej Człowiek i Biosfera 

WYŁĄCZ TELEFON 
WIOSNA  
SIĘ BUDZI
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obradującej w Paryżu Wdzydzki Park Kra-

jobrazowy został włączony w obszar Rezer-

watu Biosfery „Bory Tucholskie”. Stanowi 

on największy w Polsce Rezerwat Biosfery, 

obejmujący obszarem 320 tysięcy ha. 

Zwiedzać park można na wiele sposobów. 

Udanie się na pieszą wędrówkę szlakiem 

pięciu jezior to tylko jedna z możliwości. Ro-

werzyści mogą wybrać spośród sześciu tras, 

zaś amatorzy wód powinni popłynąć w rejs 

po „Kaszubskim Morzu”. Formy aktywności 

są tu niemal nieograniczone.

KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY
Choć dzika przyroda i średnio urodzajne 

gleby nie sprzyjały osadnictwu, nie od dziś 

wiadomo, że Kaszubi to hardzi ludzie. Two-

rzone przez nich zabudowy harmonijnie 

komponowały się z otaczającą naturą. I tak 

na terenach Wdzydzkiego Parku Naro-

dowego zachowały się malownicze wsie 

i stare dróżki z drewnianymi kapliczkami 

i krzyżami. Warto odwiedzić wieś Wdzy-

dze Kiszewskie, gdzie mieści się Kaszubski 

Park Etnograficzny. Tu w jednym miejscu 

przedstawiona jest cała kultura materialna 

tego zróżnicowanego regionu. Na 5 ha par-

ku znajduje się 5 sektorów, z którego każdy 

odpowiada innemu obszarowi Kaszub. Or-

ganizowane są tam doroczne imprezy, takie 

jak Zielone Świątki, Ścinanie Kani, Odpust 

św. Barbary czy „Z motyką na ziemniaka” – 

wielkie wykopki ziemniaka i topinamburu. 

Można nauczyć się lepić garnki, haftować 

czy malować na szkle. Latem dzieci mogą 

wziąć udział w zajęciach w zabytkowej, 

przedwojennej szkole, trzymając w rękach 

prawdziwe gęsie pióro. Na koniec rodzice 

mogą zasiąść w jednej z rekonstruowanych 

karczm i spróbować smaków autentycznej 

kaszubskiej kuchni. 

 IN ENGLISH

TURN OFF YOUR PHONE,  
SPRING IS COMING

THE END OF THE WINTER FATIGUE IS 
APPROACHING. WITH THE BEGINNING OF 
MARCH, WE EXPECT THE FIRST SIGNS OF 
SPRING AND HAVE MORE ENERGY TO ACT. 
AND EVERYTHING THANKS TO NATURE. 
A WEEKEND IN THE BOSOM OF NATURE WILL 
REMIND YOU THAT YOU ARE A PART OF IT.

If you live in a big city, you have limited 

contact with nature. Always in a rush, un-

der stress and exposed to a constant flow of 

information. You may not even notice how 

seasons change! Exhausted after winter, 

you look for consolation. Leave gyms and 

massages behind. Go to the forest. Most 

preferably to one where nature is intact. 

Kashubia with its Wdzydze Landscape Park 

is certainly such a place.

WDZYDZE LANDSCAPE PARK
Geographically situated in the north-west 

of the Tuchola Forest and culturally a part 

of Kashubia, Wdzydze Landscape Park 

hides an abundance of fauna and flora. You 

just need to drive 70 km to the south-west 

of Gdansk in order to find yourself among 

greenery, which comes to life precisely in 

this season of the year. As much as 64% of 

the enormous park is covered in forests. If 

you like replacing the Polish sea with lakes, 

you will find something for yourself here 

too. They cover a large part of the park 

(there are as many as 53 lakes and around 

100 smaller ponds here). The most impor-

tant one, Wdzydze Lake, constitutes as 

much as 76% of the total water area of the 

park and is almost entirely located within 

the river basin of the Wda. Such natural 

values favour the occurrence of many 

animals, including rare species.

Among others, the woodland and grassy 

landscape of the park is home to roe deer, 

wild boar, hares, badgers, foxes and rac-

coon dogs (it is easier to find food in such 

a diverse ecosystem). Thanks to a lot of 

lakes and peat bogs, the park is inhabited 

by many beavers, too. Even though the 

animals themselves are skittish, you can 

find their dams or lodges at every turn. 

Other animals that can be difficult to find 

“face to face”, at least during the day, in-

clude bats. There are as many as 10 species 

in the park, including the special pond bat, 

which is considered endangered in the 

whole Europe.

Many threatened species find shelter 

in the forests and by the waters of the 

park. The red-breasted merganser, which 

builds its nests on the shores of Wdzydze 

Lake, is one of them. This beautiful bird is 

under strict protection. As a matter of fact, 

the whole surroundings of Wdzydze are 

a paradise for the enthusiasts of ornitholo-

gy, especially in early spring. It is estimated 

that around 126 species of birds can be 

found here. Their returns after winter are 

sometimes really spectacular.

The nature of Wdzydze Landscape Park 

is precious on both a national and European 

scale. Together with three other parks (Tu-

chola, Wda and Zaborski Landscape Parks), 

it was included in the buffer zone of the 

Tuchola Forest Biosphere Reserve based on 

the decision made in 2010 by the Interna-

tional Coordinating Council of the Man and 

the Biosphere Programme seated in Paris. It 

is the biggest Biosphere Reserve in Poland 

and covers an area of 320,000 ha.

There are various ways to enjoy the park. 

Going on a hike along the trail of five lakes 

is just one of the possibilities. Cyclists can 

choose from among six routes, and those who 

prefer water can take a cruise around the 

“Kashubian Sea”. Wdzydze Landscape Park 

offers almost unlimited forms of activity.

KASHUBIAN ETHNOGRAPHIC PARK
Even though wild nature and not very fertile 

soil did not favour settlements, Kashubians 

have been known for their tough characters 

for a long time. The buildings they erected 

perfectly matched the surrounding nature. 

Many picturesque villages and old paths 

with wooden chapels and crosses have 

survived in Wdzydze Landscape Park to this 

day. It is especially worth visiting Wdzydze 

Kiszewskie and its Kashubian Ethnographic 

Park. You can see the whole material culture 

of this diverse region in one place. With an 

area of 5 ha, the park is divided into 5 sectors, 

each of which corresponds to a different part 

of Kashubia. Moreover, it organizes annual 

events like Whit Sunday, Beheading the Kite, 

St Barbara Church Fair or “Hoeing potatoes”, 

which consists in potato and topinambur 

lifting. You can learn how to mould pots 

and embroider or try glass painting. And in 

summer, children can take part in classes 

organized in a historic, pre-war school 

and hold real quill feathers. After all those 

attractions, their parents can sit down in one 

of the reconstructed inns and try authentic 

Kashubian cuisine. 
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Tyle słowem wstępu dla motoryzacyj-

nych laików, bo miłośnicy motoryzacji 

doskonale wiedzą, że samochody Subaru 

to przede wszystkim wybitne wyniki 

w świecie motosportu.  Tym najlepszym 

jest czterokrotne zwycięstwo w 24-godzin-

nym wyścigu, który co roku odbywa się na 

historycznym torze Nürburgring. Powody 

do dumy są tym większe, że to najcięższa 

próba, jakiej może być poddany zarówno 

samochód, jak również kierowca. Ale nie 

WOLA 
WALKI

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ MNIEJ WIĘCEJ 
W 1980 ROKU. TO WŁAŚNIE WTEDY 
JAPOŃSKIE SAMOCHODY ZACZĘŁY 
KRÓLOWAĆ NA MIĘDZYNARODOWYCH 
LISTACH JAKO TE NAJBARDZIEJ 
NIEZAWODNE. NA KOLEJNE SUKCESY 
JAPONIA NIE MUSIAŁA ZBYT DŁUGO CZEKAĆ. 
W ŚLAD SAMOCHODÓW POSZŁY APARATY, 
KOMPUTERY A TAKŻE ZEGARKI. GDZIE TKWI 
TAJEMNICA SUKCESU?

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ    

  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Odpowiedzi na to pytanie udzielił 

m.in. Andrzej Blikle. W swojej książ-

ce pt. „Doktryna jakości” twierdzi, 

że nie wystarczy koncentrować się 

na samym produkcie. Wysokie standardy 

muszą obejmować również wszystko to, co 

składa się na proces powstania samochodu, 

aparatu czy też zegarka. A więc również 

surowce, narzędzia, organizację pracy oraz 

umiejętności pracowników. I oto cały sekret 

japońskiej technologii. Banalne – pomyśli 

wielu. Lecz tylko niewielu wcieli ten model 

biznesu w swoim przedsiębiorstwie. Dla-

tego to właśnie produkty z kraju kwitnącej 

wiśni wciąż pozostają symbolem trwałości. 

Jednym z nich bez wątpienia są zegarki 

Orient. Szczęśliwi użytkownicy z dumą 

podkreślają nienaganną pracę swoich eg-

zemplarzy nawet po upływie 30 lat. Japoń-

ska manufaktura swoją produkcje opiera 

tylko i wyłącznie na własnych mechani-

zmach oraz samodzielnie wytwarzanych 

surowcach. To daje im kontrolę nad każdym 

etapem produkcji. A jak szukać partnera 

w biznesie, to tylko równie dobrego. Orient 

jakiś czas temu takiego partnera znalazł.

Subaru, bo o nim właśnie mowa, to 

japoński producent samochodów. Na 

kartach historii zapisał się modelem 

o wdzięcznej nazwie Impreza, która 

była pierwszym samochodem seryjnie 

wyposażanym w napęd na cztery koła. 

GUST TASTE





tylko. Z wysoką temperaturą, wilgocią  

i przeciążeniami walczy za każdym razem 

też zegarek. W przypadku załogi Subaru 

jest to model marki Orient. Obaj produ-

cenci współpracują ze sobą od kilku lat. Co 

konkretnie musi posiadać taki czasomierz 

aby po 24 godzinach wyścigu nie rozpadł 

się na kawałki? Model dedykowany temu 

wydarzeniu posiada aż trzy certyfikaty 

ISO. Każdy z nich poświadcza, że zegarek 

jest wodoszczelny, odporny na wstrząsy 

i antymagnetyczny. Zeszłoroczna edycja 

posiadała tarczę z karbonu, na której 

mieniło się logo STI (Subaru Tecnica 

International, czyli dział odpowiadający za 

przygotowanie samochodów do startów), 

a na deklu wygrawerowane były nazwiska 

kierowców oraz logo Subaru. Prawdziwym 

rarytasem dla auto maniaków jest jednak 

tzw. rezerwa chodu, która przybrała 

kształt małego wskaźnika poziomu paliwa 

widocznego w każdym samochodzie. 

Dzięki jego obecności mamy świadomość 

ile godzin pracy ma jeszcze nasz zegarek 

zanim nakręcimy go ruchem nadgarstka 

(czyli jak to bywa w przypadku modeli 

mechanicznych). Światło dzienne ujrzała 

skromna liczba tych zegarków, bo tylko 

1500 sztuk. Tegoroczna odsłona dedy-

kowana współpracy z Subaru ukaże się 

w maju. Liczba egzemplarzy z pewnością 

nie będzie większa, zatem z podjęciem 

decyzji nie należy zwlekać. 

 IN ENGLISH

FIGHTING SPIRIT

EVERYTHING BEGAN MORE OR LESS IN 1980. 
THIS IS WHEN JAPANESE CARS STARTED 
REIGNING SUPREME AS THE MOST RELIABLE 
AUTOMOBILES ON INTERNATIONAL MARKETS. 
JAPAN DID NOT HAVE TO WAIT LONG FOR 
MORE ACHIEVEMENTS. THEIR CARS WERE 
FOLLOWED BY CAMERAS, COMPUTERS AND 
WATCHES. WHAT IS THE SECRET BEHIND 
THEIR SUCCESS?

Among others, the question was answered by 

Andrzej Blikle. In his book entitled Doktryna 

jakości (The Quality Doctrine), he claims that 

focusing on the product itself is not enough. 

High standards should apply to everything 

else that makes a part of the manufactur-

ing process of cars, cameras or watches. 

This means also raw materials, tools, work 

organisation and employees’ skills. And this 

is the whole secret of Japanese technology. 

Many would think it is simple and straight-

forward. But few actually implement that 

business model in their activities. This is why 

products from the Land of the Rising Sun are 

still a symbol of durability. Orient watches 

are one of them. Their happy owners proudly 

emphasize the impeccable workings of their 

watches even after 30 years. The Japanese 

workshop bases its production on its own 

mechanisms and raw materials produced 

by itself only. This gives the manufacturer 

control over each stage of production. If in 

need of a business partner, one should look 

for an equally good one. Orient has found 

such a partner some time ago.

Subaru, as this is the company in question, 

is a Japanese car manufacturer. It earned 

its place in history thanks to a car with 

the charming name of Impreza, which 

was the first automobile serially equipped 

with all-wheel drive. I provided that short 

introduction mainly to automotive laymen 

because motorization lovers perfectly know 

that Subaru cars mean first of all outstanding 

results in motorsports. Its best achievements 

include its fourfold victory in a 24-hour race 

that takes place every year at the historic 

Nürburgring track. The reason to be proud is 

all the more bigger because it is the hardest 

test both a car and its driver can undergo. But 

not only. Watches fight high temperatures, 

humidity and overloading during each such 

a race too. In the case of the Subaru team, we 

mean Orient watches. The two manufactur-

ers have cooperated for several years. What 

exactly does such a timer need to endure 24 

hours of racing and not fall to pieces? The 

model dedicated to that event has as many as 

three ISO certificates. Each of them certifies 

that the watch is water-resistant, shock-re-

sistant and antimagnetic. The last edition had 

a carbon fiber dial with the STI logo (Subaru 

Tecnica International, that is the department 

responsible for preparing cars to starts in 

races). At the back were engraved names of 

the drivers and the Subaru logo. But what 

car lovers see as a true rarity is the so-called 

power reserve in the shape of a small fuel 

indicator seen in every car. Thanks to its 

presence, we know how many hours we still 

have before the watch needs to be wound 

up using its owner’s wrist (as in the case of 

mechanical watches). Only a limited number 

of 1500 watches like that were brought to 

light. This year’s edition dedicated to coop-

eration with Subaru will be released in May. 

The number of watches on sale will certainly 

not increase, so one should better make their 

decision soon. 
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ŚWIATŁO DZIENNE UJRZAŁA SKROMNA LICZBA TYCH 
ZEGARKÓW, BO TYLKO 1500 SZTUK. TEGOROCZNA 
ODSŁONA DEDYKOWANA WSPÓŁPRACY Z SUBARU 
UKAŻE SIĘ W MAJU. 



Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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ZŁAP mnie
JEGO HISTORIA JEST RÓWNIE DŁUGA, CO DZIEJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.  
ZA WIZERUNEK SYMPATYCZNEGO ŻUCZKA JEST ODPOWIEDZIALNY FERDINAND 
PORSCHE, CO ZDECYDOWANIE NAPAWA PRODUCENTA DUMĄ. NIE NAPAWA  
GO DUMĄ FAKT, ŻE INICJATOREM JEGO POWSTANIA BYŁ SAM ADOLF HITLER. 
ZNIKNĄŁ NA KILKA LAT, ALE POWRÓCIŁ. DO TEGO NAJMOCNIEJSZA, SPORTOWA 
ODMIANA DEFINITYWNIE ZRYWA Z WIZERUNKIEM SŁODKIEGO GARBUSA.

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

Podbił świat jak żaden inny samo-

chód. Ani prosta konstrukcja, ani 

garbata sylwetka nie okazały się 

przeszkodą w dotarciu na sam 

szczyt. Dowód? Liczba sprzedanych 

egzemplarzy. Zawrotne 21 milionów sztuk 

zapisało Garbusa w dziejach motoryzacji 

jako najdłużej produkowany i jednocześnie 

najlepiej sprzedający się samochód. Liczba 

robi wrażenie, ale mojego serca Garbus 

nie podbił nigdy. I wydawało się, że tak 

już pozostanie, kiedy w 2003 roku z taśmy 

produkcyjnej zjechał ostatni egzemplarz.

Walczą – pomyślałam, kiedy w 2011 roku 

producent postanowił wskrzesić legendę. 

Nowa nazwa, nowa sylwetka… Czuć było 

powiew świeżości. Jednak patrząc na niego 

nie miałam żadnych wątpliwości – dzie-

ci kwiaty już go raczej nie kupią. Nowy 

Beetle miał się skutecznie wkradać w łaski 

młodych i niezależnych, którzy w portfelu 

mają nieco więcej niż tylko prawo jazdy. 

W szybszym osiągnięciu takiego efektu 

miała pomóc modernizacja przeprowadzo-

na w 2014 roku. Czy pomogła?

Mówiąc mi, że oto mam spędzić tydzień 

w jego towarzystwie, firma Volkswagen nie 

zdradziła mi jednego – R line to najmocniej-

sza, sportowa wersja Volkswagena Beetle. 

Taka, która nawet nie śniła się filozofom, 

a co dopiero mi. „Tak się robi niespodzianki” 

– wymruczałam, kiedy po zajęciu miejsca 

za kierownicą zobaczyłam duże „R”, mienią-

ce się na kierownicy. Centralnie na desce 

rozdzielczej zagościły trzy małe zegary, 

które zazwyczaj można oglądać jedynie 

w silnych, sportowych samochodach. Dla 

niewtajemniczonych spieszę z wyjaśnie-

niem: pokazują temperaturę oleju w silniku, 

ciśnienie w turbosprężarce oraz mierzą 

czas okrążeń na torze. Uśmiechnęłam się 

myśląc, że to słodkie. Następnie uruchomi-

łam silnik… I przekonałam się, w jak dużym 

byłam błędzie. Podwójny wydech zamru-

czał. To było jak szept: „Mała, ja ci zaraz po-

każę prawdziwego rock and rolla”. Niestety, 

słowa „jak cię widzą, tak cię piszą” nabrały 

w tym przypadku mocy. Bo ani pomruk sil-

nika, ani świadomość, że to najmocniejsza 

odmiana, nie były mnie w stanie przekonać 

do czego ten samochód jest zdolny. Dopiero 

kiedy ruszyłam z miejsca, a dwusprzęgło-

wa, automatyczna skrzynia DSG włączyła 

się w ten cały spektakl, przypomniało mi 

się inne, mądre przysłowie – aby nigdy nie 

oceniać książki po okładce. A zwłaszcza 
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takiej, która pod maską ukrywa 210 koni 

mechanicznych i automat szybki niczym 

Pendolino. Nauczyli się tego również 

wszyscy kierowcy, którzy z pobłażaniem 

patrzyli na mnie na światłach, aby już na 

kolejnych nie kryć swojego zdziwienia (o ile 

zdołali mnie dogonić). Szybko się również 

okazało, że testowany Volkswagen Beetle 

nie jest jedynie mistrzem prostej. Nawet 

najostrzejsze zakręty łykał niczym mię-

tówki Tic Tac, ani przez chwilę nie dając mi 

odczuć, że zbliża się do swojej granicy przy-

czepności. Ogromny spojler umieszczony 

na tylnej klapie z pewnością nie pozostawał 

tutaj bez znaczenia. 

Ale nie ma róży bez kolców. Beetle ma 

kolec w postaci bardzo małej ilości miejsca 

na tylnej kanapie. Patrząc z zewnątrz 

widzimy całkiem dorodny samochód, 

tymczasem wewnątrz okazuje się, że to 

wyśmienita zabawka, ale tylko dla dwóch 

dorosłych osób. Dobra wiadomość jest 

taka, że otrzymujemy rekompensatę 

w postaci sporego bagażnika. Gdyby nie 

tak mocno ścięty tył samochodu miejsca 

byłoby jeszcze więcej. Ale wtedy samo-

chód straciłby swój unikatowy kształt. 

A to, jak się zapewne wszyscy zgodzicie, 

jest nie do pomyślenia. Jednak pakując 

prezenty pod świąteczną choinkę (a muszę 

zdradzić, że rodzina niemała), dochodzę do 

wniosku, że wynik jest satysfakcjonujący. 

Po tygodniu spędzonym za jego kierow-

nicą wiem, że to jedna z największych 

motoryzacyjnych niespodzianek, z jakimi 

miałam do czynienia. Volkswagen Beetle 

R-line jest niczym David Beckham wyska-

kujący z urodzinowego tortu – nie może 

być lepiej. Oddając kluczyki wiedziałam, że 

jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi ująć się za 

tym samochodem, osłonię jego wizerunek 

własną piersią. Bo, mimo że na początku 

nie był w stanie zwrócić mojej uwagi, to 

dziś owinął mnie wokół palca. 

 IN ENGLISH

CATCH ME IF YOU CAN

ITS HISTORY IS AS LONG AS THE ONE OF THE 
CATHOLIC CHURCH. IT IS FERDINAND POR-
SCHE THAT IS RESPONSIBLE FOR THE IMAGE 
OF THE NICE BEETLE, WHICH DEFINITELY 
MAKES THE MANUFACTURER VERY PROUD. 
WHAT DOES NOT MAKE HIM PROUD IS THE 
FACT THAT THE INITIATOR OF ITS PRO-
DUCTION WAS ADOLF HITLER HIMSELF. IT DIS-
APPEARED FOR SEVERAL YEARS BUT CAME 
BACK. AND ITS MOST POWERFUL, SPORTS 
VERSION DEFINITIVELY BREAKS UP WITH THE 
IMAGE OF THE SWEET INSECT.

It conquered the world like no other car. 

Neither its simple construction nor the 

hunchbacked silhouette turned out to be an 

impediment to reaching the top. A proof? 

The number of its sold units. The stagger-

ing 21 million vehicles made the Beetle 

become the longest-produced and at the 

same time the best-selling car in the histo-

ry of the automotive industry. The number 

is impressive, but the Beetle has never won 

my heart. And it seemed it would continue 

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

GDYBY NIE TAK MOCNO ŚCIĘTY TYŁ SAMOCHODU MIEJSCA 
BYŁOBY JESZCZE WIĘCEJ. ALE WTEDY SAMOCHÓD STRACIŁBY 
SWÓJ UNIKATOWY KSZTAŁT. A TO, JAK SIĘ ZAPEWNE 
WSZYSCY ZGODZICIE, JEST NIE DO POMYŚLENIA. JEDNAK 
PAKUJĄC PREZENTY POD ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĘ (A MUSZĘ 
ZDRADZIĆ, ŻE RODZINA NIEMAŁA), DOCHODZĘ  
DO WNIOSKU, ŻE WYNIK JEST SATYSFAKCJONUJĄCY.



like that when the last model left the pro-

duction line in 2003.

“They keep fighting,” I thought when the 

manufacturer decided to revive the legend. 

A new name, a new silhouette... We could 

feel a breath of fresh air. But when I looked 

at it, I had no doubts: flower children will 

probably not buy it any more. The New 

Beetle was supposed to successfully gain 

favour with the young and independent 

who have more than just a driving licence 

in their pockets. In order to achieve the 

result earlier, the car was modernized in 

2014. Was it helpful?

When they informed me that I was to 

spend a week in the company of that car, 

Volkswagen did not tell me one thing: the 

R-Line is the most powerful, sports version 

of the Volkswagen Beetle. A version no 

one has ever dreamt about. “That’s how 

you make surprises,” I thought when 

I sat behind the wheel and saw a large R 

shimmering on the wheel. In the centre of 

the dashboard I noticed three small clocks, 

which you can usually find in powerful, 

sports cars only. Let me briefly explain 

what they are to those who do not know: 

they indicate the oil temperature in the 

engine and the pressure in the turbocharg-

er and count the number of laps on the 

track. I smiled. How sweet. Then I started 

the engine... And discovered how wrong 

I was. I heard the dual exhaust growl. It was 

as if it was saying, “Baby, I’m just about to 

show you the real rock and roll.” Unfortu-

nately, the saying “fine feathers make fine 

birds” turned out to be quite true. Because 

neither the growl of the engine nor the 

awareness that it was the most powerful 

model could convince me what the car was 
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capable of. Only when I started the car and 

the dual-clutch DSG automatic transmission 

joined the whole show did I think about 

another clever proverb: never judge a book 

by its cover. Especially a book that hides 210 

horsepower and an automatic gearbox as 

fast as a lightning under its bonnet. This is 

what was also realized by all those drivers 

who gave me forgiving smiles at the lights 

and then could not hide their surprise at 

the next junction (provided they managed 

to catch me up). It also quickly turned out 

that the tested Volkswagen Beetle was not 

a master of the straight only. It was taking 

even the sharpest bends with extreme ease 

and never made me feel it was about to ap-

proach its grip limit even for a moment. The 

huge rear spoiler was certainly not without 

significance here.

But there is no rose without a thorn. 

The Beetle has a thorn in the form of very 

limited space in the back seat. To look at it 

from the outside, you see quite a large car, 

but inside it turns out that it is a great toy 

for two adults only. The good news is that 

you get quite a spacious boot as way of 

compensation. If not for the very truncate 

back of the vehicle, there would be even 

more space. But then the car would lose 

its unique shape. And, as you probably 

all agree, it is something unthinkable. 

But when I was packing Christmas gifts 

inside (and I must admit that I have quite 

a family), I came to the conclusion that 

the result was satisfactory. After a week 

behind its wheel, I know that the car is one 

of the biggest automotive surprises I have 

ever had. The Volkswagen Beetle R-line is 

like David Beckham jumping out of your 

birthday cake: it cannot be better. When 

I was returning the keys, I knew that if 

I ever had to stand up for the car, I would 

shield it with my own body. Because, even 

though it could not catch my attention in 

the beginning, it has definitely wrapped 

me around its little finger. 

SPRZĘT EQUIPMENT
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i życiu prywatnym Łukasza wprowadzała 

jego skłonność do ich niszczenia. Bo co 

z tego, że zdjęcia ze ślubu przegrał na trzy 

różne, skoro miesiąc później nie działał 

żaden? Niebywale ważna prezentacja, którą 

miał przedstawić równie ważnemu klien-

towi w drogim garniturze? Zapomnijcie. 

Generalnie wszystko, wszystko co mogło 

przepaść wraz ze skłonnością dysku do 

działania, przepadało.

Ale nastał dzień wybawienia. W koń-

cu znaleźliśmy godnego przeciwnika dla 

Łukasza. Przenośny dysk twardy Samsung 

Portable SSD T1 ma mu stawić czoła i wyjść 

ze starcia cało, a potem służyć mu latami. 

I jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, 

że tak się stanie. Nie wiem jak dokładnie 

przebiegał proces projektowania dysku, ale 

podejrzewam, że specjalni tajni wysłannicy 

      DLA 
 NISZCZYCIELA

SZANOWNY DYSKU TWARDY, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ, AŻ SIĘ 
ZEPSUJESZ, CZYLI OPOWIEŚĆ O ŁUKASZU.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Każdy z nas ma takiego znajomego – 

w moim przypadku na imię mu jest 

Łukasz. Otóż moi drodzy, Łukasz ma 

tę niebywałą supermoc przypadko-

wego niszczenia wszelkich urządzeń elek-

tronicznych i innych podobnych, zazwyczaj 

na dodatek w momencie, kiedy są koniecznie 

potrzebne. A to nowy telefon przypadkiem 

spadnie mu tak, że wyświetlacz pęknie na 

pół, a to jeszcze nowszy – wybrany specjal-

nie z supertrwałym, zupełnie się nietłu-

kącym wyświetlaczem – przejdzie tę samą 

drogę i też się stłucze, po czym nie można 

wymienić w nim szybki, bo przecież jest 

specjalna, zupełnie się nietłukąca. Ale dyski 

twarde to jeszcze inna historia.

Dyski twarde, moi drodzy, zewnętrzne 

i wewnętrzne, przenośne i stacjonarne, 

SATA i SSD – dla Łukasza nie były żadnym 

wyzwaniem i padały w jego czułych 

objęciach jak muchy. W okolicach Łukasza 

stanowiska pracy mieściło się prawdziwe 

cmentarzysko dysków twardych. Nie mu-

szę chyba mówić, jakie komplikacje w pracy 

GUST TASTE

DYSK
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Samsunga śledzili poczynania Łukasza, 

notowali każdą przypadkową torturę, jaką 

fundował swoim urządzeniom, a potem gło-

wili się, jak stworzyć dysk, który to wszyst-

ko wytrzyma. W końcu swoje najnowsze 

dziecko wyposażyli w gustowną, malutką, 

ale trwałą obudowę, która ma wytrzymać 

wszystkie wstrząsy, upadki i zalania kawą. 

Dodali też możliwość szyfrowania danych, 

żeby były bezpieczne, gdyby dysk dostał 

się w niepowołane ręce. Dołożyli mu nawet 

funkcję Dynamic Thermal Guard, dzięki 

czemu Łukasz nie przegrzeje go tak łatwo, 

jak innych jego kolegów po fachu. Jest 

szybki, bo Łukasz się przecież często spie-

szy – T1 przesyła 3 giga w 8 sekund. Waży 

jakieś 30 gramów, żeby nie powodować 

urywania się pasków od toreb i plecaków. 

Współpracuje zarówno z Windowsami, 

jak i systemami OS, więc Łukasz nie będzie 

grzebał w nim próbując go sformatować. 

Serio – pomyśleli chyba o wszystkim.

Co ty na to, Łukasz? 

 IN ENGLISH

DRIVE FOR DESTROYERS

WHEN EVERYTHING ENDS UP IN PIECES... 
A STORY ABOUT LUKAS THE DESTROYER.

We all have such a friend. In my case, he’s 

called Lukas. The thing is, dear all, that 

Lukas has this incredible superpower: he 

can accidentally destroy all kinds of elec-

tronic and similar devices, and he usually 

does it precisely when they’re needed most. 

So his mobile sometimes falls down on 

the ground in such a way that the screen 

breaks in half. Then he chooses a phone 

with a super durable, unbreakable screen, 

but it follows the same scenario and is soon 

broken too. The pane can’t be even replaced 

with a new one because, after all, it’s spe-

cial and completely unbreakable. But hard 

drives are yet another story.

Regardless of whether they’re external 

or internal, portable or not, SATA or SSD, 

hard drives pose no challenge to Lukas 

and drop like flies in his loving arms. 

There was a true hard drive cemetery near 

Lukas’s workplace. And I guess I don’t have 

to add what complications his tendency 

to destroy causes in his professional and 

private life. He uploaded his wedding 

photographs to three different drives, so 

what? A month later none of them worked. 

An immensely important presentation he 

was supposed to show to an equally im-

portant client wearing an expensive suit? 

Forget it. In general, each and every thing 

that could vanish together with the drive’s 

ability to work vanished.

But the day of salvation came. We finally 

found a worthy opponent for Lukas. The 

Samsung Portable SSD T1 is believed to face 

up to him, remain unharmed and serve him 

for years. And there’s a real chance that it 

is precisely what will happen. I don’t know 

exactly the course of its design process, but 

I suppose that special secret emissaries sent 

by Samsung followed Lukas, wrote down 

each accidental torture he inflicted on his 

devices and finally tried to figure out how 

to create a drive that would endure all that. 

The last thing they did was equip their lat-

est child with a tasteful yet durable casing, 

which is supposed to withstand all kinds 

of shocks, falls and coffee spills. They also 

saw to it that all data stored on the drive 

is secured thanks to a special encryption 

algorithm in case it falls into the wrong 

hands. And thanks to the Dynamic Ther-

mal Guard function, Lukas won’t overheat 

is as easily as in the case of his previous 

devices. It’s fast, too, because Lukas is 

always in a hurry. The drive transfers 3 GB 

in 8 seconds. It weighs around 30 grams so 

it won’t make bag or backpack straps break. 

It cooperates with both Windows and OS 

so Lukas will never have to tamper with 

it in order to format the drive. Seriously, it 

seems they’ve thought about everything.

So, Lukas, what do you think? 

GUST TASTE

PRZENOŚNY DYSK TWARDY SAMSUNG PORTABLE SSD 
T1 MA MU STAWIĆ CZOŁA I WYJŚĆ ZE STARCIA CAŁO, 
A POTEM SŁUŻYĆ MU LATAMI. I JEST NAPRAWDĘ DUŻE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE TAK SIĘ STANIE. 
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kto o nich wie. Dopiero media ujawniają 

ich losy. Czasem człowiek naprawdę się nie 

orientuje. Kończymy kariery, mieszkamy 

w tych swoich klatkach, miejscowościach 

i dopiero od dziennikarzy dowiadujemy 

się, że coś jest nie tak. Należy tym ludziom 

pomóc, choćby im doradzić – mówił 

mediom po spotkaniu wigilijnym Funda-

cji „Olimpijczyk” Andrzej Strejlau, jeden 

z najbardziej cenionych polskich trenerów 

piłkarskich, były trener reprezentacji kraju. 

W działalność fundacji zaangażowanych 

jest jednak o wiele więcej znanych nazwisk. 

Pośród osób związanych z „Olimpijczykiem” 

znaleźć można Andrzeja Iwana, byłego 

piłkarza i trenera, który w swojej autobio-

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

 ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Chyba każdy kibic zastanawiał się 

nie raz, co się stało z jego starymi 

idolami, którzy zeszli już z boiska. 

Największe gwiazdy wciąż błyszczą 

na czerwonych dywanach, pracują jako 

eksperci telewizyjni, trenerzy, menedże-

rowie. A ci, którzy mieli mniej szczęścia 

i powinęła im się noga?

Każdego dnia setki tysięcy sportow-

ców profesjonalistów i amatorów wy-

biega na areny, boiska, hale, a nawet na 

podwórza i ulicy, by zmagać się ze swo-

imi słabościami. Tym jest właśnie sport 

– nieustanną walką z samym sobą. Ale 

niektórzy, choć nawet osiągają w swoich 

dyscyplinach świetne wyniki, nie radzą 

sobie pozasportowymi skłonnościami. 

Ilu sportowców popada w uzależnie-

nia od narkotyków, hazardu, alkoholu, 

sterydów? Pewnie znacznie więcej niż 

mogłoby wydawać się przeciętnemu kibi-

cowi. Jeszcze gorzej jest po zakończeniu 

kariery sportowej. Sportowcy, ze wzglę-

dów czysto fizycznych, kończą kariery 

wcześnie, w kwiecie wieku. Nie każdy 

z nich ma możliwość realizowania się 

jako trener, działacz, menedżer czy eks-

pert sportowy. Niektórzy po zawieszeniu 

butów na kołku nie potrafią odnaleźć się 

w nowej rzeczywistości. Wszystkim im 

pomaga Fundacja „Olimpijczyk”.

– W pewnym momencie sport się kończy, 

schodzimy z areny. I co dalej? Jest wiele za-

wodniczek, zawodników, ale też trenerów, 

którzy żyją, pracują w zapomnieniu. I mało 

   KIEDY 
 SPORTOWIEC  
          W POTRZEBIE

FUNDACJA POMOCY 
SPORTOWCOM „OLIMPIJCZYK”

knowmore@fundacjaolimpijczyk.pl
www.fundacjaolimpijczyk.pl 
Fundacja poszukuje sponsorów, 
numer konta dla darczyńców: 
93102010420000850203414034
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grafii „Spalony” opowiedział ze szczegółami 

o swojej walce z alkoholizmem, uzależnie-

niem od hazardu i próbach samobójczych. 

W prace Fundacji zaangażowany jest 

także Dariusz Górski, syn legendarnego 

trenera Kazimierza Górskiego. Jednym 

z ambasadorów, którego historia może stać 

się inspiracją dla atletów, którzy z powodu 

ciężkiej kontuzji musieli zakończyć przygo-

dę z zawodowym sportem jest Rafał Wilk – 

były żużlowiec, który w wyniku wypadku 

stracił władzę w nogach. Wilk nie poddał 

się jednak i sześć lat później zdobył dwa 

złote medale w handbike podczas igrzysk 

paraolimpijskich.

W jaki sposób Fundacja „Olimpijczyk” 

chce pomóc sportowcom w potrzebie? 

W zasadzie w każdy możliwy. Może zapew-

nić im wsparcie psychologów i terapeutów, 

którzy pomogą uzależnionym pokonać 

swoje pozaboiskowe słabości i powrócić 

do uprawiania sportu. Środki uzyskiwane 

podczas organizowanych przez Fundację 

akcji oraz pochodzące ze zbiórek i licy-

tacji przekazywane są także na pomoc 

materialną byłym sportowcom, którzy po 

zakończeniu kariery znaleźli się w potrze-

bie. Część z tych środków posłuży także do 

wybudowania domu opieki dla sportowców 

połączonego z ośrodkiem psychoterapeu-

tyczno-rehabilitacyjnym. Warto to zrobić 

choćby z powodów merkantylnych – ci 

ludzie bardzo często posiadają wiedzę 

i doświadczenie, które uczyniłyby z nich 

doskonałych trenerów dla przyszłych 

pokoleń sportowców.

Bardzo łatwo zapominamy, że sportow-

cy to też tylko ludzie, kiedy oglądamy ich 

z trybun, kiedy śledzimy ich poczynania 

na łamach mediów, kiedy emocjonujemy 

się telewizyjnymi transmisjami z zawo-

dów. Niestety, choć przez te kilkadziesiąt 

lat ich karier może nam się wydawać ina-

czej, nie są skrojeni na wzór starożytnych 

greckich bóstw. Podobnie jak my starzeją 

się, popadają w kłopoty, zmagają z życio-

wymi problemami. Bardzo często żyją 

w zapomnieniu, wyciągani z cienia jedynie 

przy okazji okolicznościowych reportaży 

w mediach. Skoro oni poświęcili swoje 

życia dla sportowych idei, które podnosiły 

niejednokrotnie na duchu całe społe-

czeństwa, skoro dostarczali nam emocji 

i powodów do dumy, czemu mielibyśmy 

nie pomóc im po latach w potrzebie? 

 IN ENGLISH

FOR ATHLETES IN NEED

WHEN WE ADMIRE THE ACHIEVEMENTS 
OF OUR ATHLETES AND WATCH OVER THE 
TRAININGS OF YOUNG PEOPLE WHO ARE JUST 
ABOUT TO REPLACE THEM, WE SHOULD NOT 
FORGET ABOUT THOSE WHO HAVE ALREADY 
LEFT THE SPORTS ARENA.

Probably every sport fan has wondered at 

least once what happened to their old idols 

who are no longer on the field. The biggest 

stars are still shining on red carpets and 

working as TV experts, coaches and man-

agers. What about those who were not that 

lucky and came a cropper?

Every day, hundreds of thousands of 

sports professional and amateurs dash out 

into arenas, fields, halls and even backyards 

and streets to battle against their weak-

nesses. That is what sport is: a never-end-

ing struggle against oneself. But some, even 

though they achieve outstanding results in 

their disciplines, do not handle problems of 

a non-sporting nature. How many sports-

people become addicted to drugs, gambling, 

alcohol or steroids? Probably many more 

than an average fan could imagine. It 

becomes even worse when they end their 

sports careers. Out of purely physical rea-

sons, sportspeople finish their careers early, 

in the prime of life. Not all of them have the 

opportunity to fulfil themselves as coaches, 

activists, managers or sports experts. Some 

of them hand their shoes on the peg and 

cannot pull themselves together in the new 

reality. All of them can seek help from the 

Olimpijczyk Foundation.

“At some point, our sports life ends and 

we leave the arena. What next? There are 

many competitors and coaches who live 

and work in oblivion. Few people know 

about them. Their stories are presented 

in the media only. Sometimes we really 

don’t realize that. We end our careers, 

live in those cages of ours, in different 

towns and cities, and it is no one else but 

journalists who tell us that something is 

wrong. We should help those people, at 

least advise them,” said Andrzej Strejlau 

after a Christmas Eve meeting at the 

Olimpijczyk Foundation. Strejlau is one of 

the most highly regarded Polish football 

coaches and the former coach of Poland 

national team. But there are many more 

famous names involved in the foundation’s 

activities, including for example Andrzej 

Iwan, a former football player and coach 

who wrote about the details of his battle 

against alcoholism, gambling addiction 

and suicide attempts in his autobiography 

entitled Spalony (Offside). Dariusz Górski, 

a son of the legendary coach Kazimierz 

Górski, cooperates with the Foundation as 

well. One of its ambassadors, whose story 

may become an inspiration for those ath-

letes that had to end their adventure with 

professional sport due to a serious injury, 

is Rafał Wilk, a former speedway rider 

who lost control in his legs in an accident. 

But Wilk did not give up and won two 

gold medals in handcycling at the summer 

Paralympics six years later.

How does the Olimpijczyk Foundation 

want to help sportspeople in need? Gen-

erally, by following each method possible. 

It can provide athletes with support from 

psychologists and therapists who can 

help the addicted fight their out-of-the-

field weaknesses and return to sport. The 

money acquired by the Foundation during 

campaigns it organizes and during various 

collections and auctions is also used as 

financial support to former sportspeople 

who found themselves in need after the 

end of their careers. Moreover, some of 

those resources will be used to build a care 

centre for sportspeople combined with 

a psychotherapeutic and rehabilitation 

centre. It is worth it at least for mercenary 

reasons: those people very often have 

knowledge and experience that would 

make them perfect coaches for next gener-

ations of athletes.

We easily forget that sportspeople are 

human beings when we look at them 

from the stands and follow their doings in 

the media or when we become excited at 

TV broadcast from various competitions. 

Unfortunately, even though it may seem 

otherwise when we look at those several 

dozen years of their careers, they are not 

made on the pattern of ancient Greek gods. 

Just like us, they grow old, fall into trouble 

and cope with lifetime problems. They of-

ten live in oblivion and are only sometimes 

drawn out of the shadow during occasional 

programmes in the media. But if they 

devoted their lives to sports ideas that often 

raised the spirits of whole societies, if they 

provided us with emotions and rights to be 

proud, why would we refuse to help them 

after all those years? 

   KIEDY 
 SPORTOWIEC  
          W POTRZEBIE

CHYBA KAŻDY KIBIC 
ZASTANAWIAŁ SIĘ NIE RAZ,  
CO SIĘ STAŁO Z JEGO STARYMI 
IDOLAMI, KTÓRZY ZESZLI JUŻ 
Z BOISKA. 
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Brak słońca za oknem często wzbudza 

w nas melancholię, nostalgię. Deli-

katność kobiet wrażliwych, niezwy-

kłych można podkreślić w szare dni 

za pomocą pięknych krojów efektownych 

tkanin oraz dodatków. Takie było założenie 

sesji fotograficznej, w której wzięło udział 

kilku twórczych polskich projektantów: 

CAT CAT, WERONIKA LIPKA, A158, ORUSH-

KA, SAVVY, BRYLOVE. Całość podkreśliła 

słowiańska uroda niezwykłej modelki.  

Chwała młodym zdolnym projektantom. 
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SUNLESS
Gloomy weather outside the window often 

makes us melancholic and wistful. On gray 

days, subtlety of a sensitive and unique 

woman may be highlighted by beautiful cuts 

of effective fabrics and accessories. This was 

the assumption of the photo shoot, in which 

participated several creative Polish designers:  

CAT CAT, WERONIKA LIPKA, A158, ORUSHKA, 

SAVVY, and BRYLOVE. The icing on the cake was 

Slavic beauty of the extraordinary model. Stand-

ing ovation for young and talented designers. 
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a chat with my nice neighbour. She is a PR 

manager. A young she-wolf planning to 

conquer the world. It really suited her.

Yes, Dubai gives you the feeling that 

everything’s possible. The country became 

rich so suddenly that it hasn’t managed to get 

bored with that; it still looks like good fun. 

There are no lawns but stretches of flowers; 

skyscrapers of fanciful shapes spring up 

like mushrooms, even though it is a desert... 

I asked the taxi driver about politicians in 

his country, and he said that he loves them, 

no objections. A miracle. No, not a miracle 

but oil. Oil that, when it gushed out from the 

ground, provided the country with prosperity 

an d peace and quiet. Oil still rules the world. 

Have you seen the “palaces” of Dubai from 

before the age of the huge oil spurt? They’re 

funny: small, rectangular houses with holes 

instead of windows. Straight from the Middle 

Ages. Dubai has landed in the paradise of the 

future. And I guess it wasn’t a soft landing.

I’m in the taxi, going to my hotel and watch-

ing women in limousines that pass me by. 

They seem calm. In love with prosperity and 

luxury, they have every most beautiful thing 

in the world. And yet I don’t envy them. I ac-

tually don’t envy women at all. Around eighty 

percent of women in the world probably live 

in degradation and captivity. What? Maybe 

I called it too sharply? Or maybe not? Because 

how could you call being a low-grade human, 

not being able to decide about yourself, having 

your mother and grandmother cut out your 

clitoris when you’re eight years old and then 

hearing only “that’s life, daughter, remember 

that”? I don’t envy women, but I adore them, 

especially brunettes. With rounded bottoms 

and heavy breasts. Monica B. All right, I have 

to stop, this is no time for thinking about 

pleasures. There are three important meetings 

to go before the evening comes.

I don’t want to be considered sexist. 

Women simply fascinate me. They attract 

me. Their combination of delicacy and 

strength is captivating, so unobvious. Their 

inner strength, I guess, exceeds men’s capa-

bilities, which is perhaps where their cap-

tivity comes from. Anyway, it’s curious that 

there is so much violence, bonds, oppres-

sion and rape in erotic dreams. And I’m not 

talking about dreams of men but women, 

because I talk about that mainly with them. 

Men don’t have such conversations. Actual-

ly, I guess we rarely have any conversations 

at all. We mainly pronounce categorical 

judgements. It bores me so much.

Oh, there’s my hotel. My house. Always 

the same, in the whole world. Fresh tow-

els, white bed linen, no wear and tear, all 

the necessary furniture and a note from 

the cleaning lady saying, “My name is 

Daisy. I hope I have met your expectations, 

Dear Guest” or something like that. 

Dubaj. Ach, uwielbiam Emirates. 

Potrafią rozpieszczać. Stewardesy 

w tych swoich czerwonych uroczych 

toczkach z białą chustką, w seksow-

nych, beżowych kostiumach w stylu lat czter-

dziestych. Mogę je obserwować godzinami. 

Świetne jedzenie i dobre towarzystwo. Ucią-

łem sobie pogawędkę z miłą sąsiadką. Jest PR 

menagerką. Młoda wilczyca, planuje zdobyć 

świat. Bardzo jej było z tym do twarzy.

Tak, Dubaj daje poczucie, że wszyst-

ko jest możliwe. Ten kraj tak nagle się 

wzbogacił, że nie zdążył się tym znudzić 

i wygląda to jak dobra zabawa. Nie ma 

trawników, za to są kwietne połacie, wie-

żowce o wymyślnych kształtach rosną jak 

grzyby po deszczu, a przecież to pustynia… 

Taksówkarza zapytałem, co z politykami 

w ich kraju, odpowiedział, że uwielbia, nie 

ma zastrzeżeń. Cud. Nie, właściwie nie 

cud, tylko ropa. Ropa, która kiedy trysnęła 

z tej ziemi, zapewniła dobrobyt i świę-

ty spokój. Ropa wciąż rządzi światem. 

Widzieliście „pałace” dubajskie sprzed ery 

wielkiego wytrysku ropy? To śmieszne, 

smutne prostokątne domki z otworami 

zamiast okien. Prosto ze średniowiecza. 

Dubaj wylądował w raju przyszłości. I to 

było miękkie lądowanie, jak się domyślam. 

Jadę taksówką do hotelu i obserwuję kobie-

ty w mijających mnie limuzynach. Wydają się 

być spokojne. Mają wszystko, co najpiękniej-

sze, zakochane w dobrobycie i luksusie. A jed-

nak nie zazdroszczę. W ogóle nie zazdroszczę 

kobietom. Pewnie z osiemdziesiąt procent 

z nich żyje na świecie w upodleniu i niewoli. 

Co, może zbyt ostro to nazwałem? A może nie? 

Bo jak nazwać to, że jest się gorszym sortem 

człowieka, nie może się o sobie decydować, 

matka z babką wycinają ci łechtaczkę na 

żywca, kiedy masz osiem lat, a potem słyszysz 

tylko „takie jest życie córeczko, naucz się”. Nie 

zazdroszczę kobietom, ale je uwielbiam, szcze-

gólnie brunetki. Z krągłą pupą i ciężkimi pier-

siami. Monica B. Dobrze, trzeba wyhamować, 

bo jeszcze nie czas myśleć o przyjemnościach. 

Do wieczora jeszcze trzy ważne spotkania…

Nie chciałbym wyjść na seksistę. Po 

prostu kobiety mnie pasjonują. Pociągają 

mnie. To połączenie delikatności i siły jest 

zniewalające, takie nieoczywiste. Ich siła we-

wnętrzna, jak sądzę, przewyższa możliwości 

mężczyzny, stąd być może ich niewolenie. 

Zresztą, to zastanawiające, że w marzeniach 

erotycznych jest tyle przemocy, wiązania, 

ucisku i gwałtu. I nie mówię o marzeniach 

mężczyzn, ale właśnie kobiet, bo z nimi głów-

nie o tym rozmawiam. My mężczyźni, nie 

prowadzimy ze sobą takich rozmów. W ogóle, 

chyba rzadko prowadzimy rozmowy, raczej 

wypowiadamy sądy w trybie kategorycz-

nym. Strasznie mnie to nudzi.

Oto mój hotel. Mój dom. Zawsze taki sam, 

na całym świecie. Świeże ręczniki, biała 

pościel, żadnego zużycia, niezbędne meble 

i karteczka od pani sprzątającej: „Mam na 

imię Daisy. Mam nadzieję, że spełniłam Twoje 

oczekiwania, Drogi Gościu?”, czy jakoś tak.  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE

Dubai. Ah, I love the Emirates! They know 

how to spoil you. Stewardesses in their 

lovely red pillbox hats with white scarves, 

wearing sexy beige suits like in the 

forties. I can spend hours watching them. 

Excellent food and good company. I had 

GEORGE

KATARZYNA 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.
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu”  
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut 

kinowy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ  
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Z POCZĄTKIEM LUTEGO, JAK CO ROKU W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE 
PRZEDSTAWICIELI BIZNESU LOTNICZEGO ORAZ SAMORZĄDOWCÓW 
REPREZENTUJĄCYCH ZARÓWNO WOJ. PODKARPACKIE, JAK I JEGO 
NAJWIĘKSZE MIASTA, RZESZOWSKIE LOTNISKO PODSUMOWAŁO MINIONE 
12 MIESIĘCY DZIAŁALNOŚCI.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

GALOWE PODSUMOWANIE 
REKORDOWEGO ROKU

5 lutego w eleganckich wnętrzach 

Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła 

się Gala zwieńczająca rok 2015. 

Atmosfera była doniosła, a powody 

ku temu bardzo wyraźne – rekordowy 

ruch pasażerski na poziomie ponad 

645 tys. obsłużonych podróżnych (czyli 

o ponad 7% więcej niż rok wcześniej) oraz 

prawie 300% wzrost w ruchu cargo, bo-

wiem rok 2015 zakończył się efektownym 

wynikiem niemal 4,5 tys. ton towarów 

obsłużonych w Jasionce.

Zgromadzonych przywitał Stanisław 

Nowak – prezes rzeszowskiego lotniska, 

swoje wystąpienia prezentowali również 

wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, 

wicemarszałek województwa podkarpac-

kiego Bogdan Romaniuk oraz przedstawiciel 

rzeszowskiego ratusza. Po podsumowaniu 

roku przez Łukasza Sikorę, kierownika Ze-

społu Marketingu i Rozwoju Połączeń w Por-

cie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, w trakcie 

którego pokazane zostały wyniki lotniska 

oraz jego najważniejsze inwestycje, przyszedł 

czas na wręczenie wyróżnień podmiotom, 

które w szczególny sposób przyczyniły się do 

sukcesu rzeszowskiego portu lotniczego.

Wyróżnienia w kategorii Linie Lotnicze 

oraz Sprzedaż Biletów Lotniczych przypa-

dły w udziale Polskim Liniom Lotniczym 



LOT za rekordowy wynik ponad 155 tys. 

pasażerów na trasie Rzeszów – Warszawa 

oraz Ryanairowi za blisko 400 tys. podróż-

nych na wszystkich trasach.

Biura podróży Why Not Fly?, eTravel 

i Fly Away Travel otrzymały nagrody za 

wyniki sprzedażowe biletów lotniczych, 

natomiast w kategorii Loty Czarterowe wy-

różniono biuro Nowa ITAKA oraz Centrum 

Usług Turystycznych Rzeszów.

Wyróżnienia za Przewozy Cargo 

powędrowały do linii Rusłan International 

oraz operatora Chapman-Freeborn, dzięki 

którym w Rzeszowie mogły lądować jedne 

z największych maszyn frachtowych na 

świecie: Boeing 747 oraz An-124 Rusłan.

Podkreślić należy jednak udział wszyst-

kich gości w całorocznym wyniku lotniska, 

o czym wspomniał prezes Portu Lotniczego 

„Rzeszów-Jasionka” przy okazji podzięko-

wań. Otrzymali je od Stanisława Nowaka 

przedstawiciele zarówno przewoźników 

lotniczych, touroperatorów, biur podróży, 

jak i firm spedycyjnych i logistycznych 

wraz ze służbami lotniskowymi i munduro-

wymi, a także sami pracownicy lotniska.

Szczególne podziękowania dotyczyły zaś 

partnerów Gali, którymi w tym roku byli: 

województwo podkarpackie, Waimea Hol-

ding, Premium Mobile oraz Signal Iduna. 
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GALA SUMMARY OF A RECORD 
– BREAKING YEAR
AT THE BEGINNING OF FEBRUARY, IN 
AN EXCELLENT COMPANY OF AVIATION 
BUSINESS REPRESENTATIVES AND 
AUTHORITIES REPRESENTING NOT ONLY 
SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP, BUT ALSO ITS 
BIGGEST CITIES, THE RZESZÓW-JASIONKA 
AIRPORT GAVE THE ANNUAL SUMMARY OF 
THE PAST 12 MONTHS OF ACTIVITY. 

On 5th February, in elegant interiors 

of Hotel Bristol in Rzeszów, there was 

a gala summarizing last year 2015. The 

atmosphere was solemn, and not without 

a reason – record-breaking passenger 

traffic that amounted to over 645000 cus-

tomers (in other words, over 7% more than 

the year before) and almost 300% growth 

in cargo traffic, as 2015 ended with an 

impressive result of almost 4500 tons of 

cargo serviced in Jasionka.

The guests were welcomed by Stanisław 

Nowak, the President of the Rzeszów-Ja-

sionka Airport. Except from him, their 

speeches delivered: Adam Hamryszczak, 

the Vice-Minister for Development, 

Bogdan Romaniuk, the Vice-Marshal 

of Subcarpathian Voivodeship, well as 

the representative of the Rzeszów town 

hall. After Łukasz Sikora, the Marketing 

and Route Development Manager at the 

Rzeszów-Jasionka Airport, summarized 

the past year, and the airport’s results and 

most important investments were pre-

sented, the time came for honouring those 

entities which had a special contribution 

to the success of the airport.

Honours in the categories of Airlines 

and Ticket Sales were awarded to LOT 

Polish Airlines for a record-breaking result 

of 155 thousand passengers on the route 

Rzeszów-Warsaw, and to Ryanair for almost 

400 thousand passengers on all routes.

Travel agencies Why Not Fly?, eTravel 

and Fly Away Travel received honours for 

the results of flight ticket sales, while in 

the Charter Flights category the distinction 

was given to the agency Nowa ITAKA and 

Tourist Services Center in Rzeszów. 

Honours for Cargo Frights went to the 

airline Ruslan International and to the op-

erator Chapman-Freeborn – thanks to them 

both, two of the biggest freighting machines, 

that is, Boeing 747 and An-124 Ruslan, were 

able to land at the Rzeszów Airport.

What must be stressed, however, is the 

participation of all guests in the yearly 

result of the airport, which was duly men-

tioned by the President of the Rzeszów-Ja-

sionka Airport in his thank-you speech. 

Thus, Stanisław Nowak thanked rep-

resentatives of different airlines, tour 

operators, travel agencies, logistics and 

cargo companies, airport and uniformed 

services, as well as all employees working 

at the airport.

Special thanks were given to this 

year’s partners of the gala: Subcarpathian 

Voivodeship, Waimea Holding, Premium 

Mobile and Signal Iduna. 
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DO BERLINA Z RYANAIREM
RYANAIR, ULUBIONA LINIA LOTNICZA EUROPY, POINFORMOWAŁA 
O URUCHOMIENIU NOWEGO POŁĄCZENIA Z RZESZOWA DO BERLINA.

be three flights a week starting from 

31st October 2016. Tickets for discount 

prices are available on the website www.

ryanair.com,” said Olga Pawlonka, the 

airline’s representative. “Polish customers 

can expect further improvements, such 

as new plane interiors, new uniforms for 

crews, as well as new routes. All those 

changes are the result of our program “Al-

ways Getting Better” and prove that we 

provide much more than only low prices.

„We are very pleased that Ryanair 

expands the route network from our 

airport,” commented Stanisław Nowak, 

the President of the Rzeszów-Jasionka 

Airport. “A route to Berlin is not only 

an opportunity to visit the capital of 

Germany, but also a direct connection 

to one of the largest European cultural 

and business centers. I also think that 

thanks to its considerable base, consist-

ing of 9 airplanes, the Berlin Schönefeld 

Airport will be a perfect change base for 

passengers travelling across the Europe 

and beyond.”

We should underline that Berlin is the 

second novelty among Ryanair’s routes 

from Rzeszów – starting from May, reg-

ular flights to the Greek island Corfu will 

be launched. 

A
by uczcić ogłoszenie nowego po-

łączenia Rzeszów-Berlin, Ryanair 

wprowadził do sprzedaży bilety 

na tej trasie w cenie od 79 zł na 

podróż w listopadzie.

– Ryanair z przyjemnością ogłasza nowe 

połączenie z Rzeszowa do Berlina. Loty 

będą się odbywały trzy razy w tygodniu 

od 31 października 2016 roku. Bilety w pro-

mocyjnych cenach są do nabycia na stronie 

www.ryanair.com – powiedziała Olga 

Pawlonka, przedstawicielka linii lotniczych. 

– Polscy klienci mogą w nadchodzących 

miesiącach oczekiwać kolejnych udogod-

nień, takich jak nowe wnętrza samolo-

tów, nowe stroje załóg pokładowych, jak 

również nowe trasy. Wszystkie te zmiany 

są wynikiem naszego programu „Always 

Getting Better” i potwierdzają, iż dostarcza-

my znacznie więcej niż tylko niskie ceny.

Stanisław Nowak, Prezes Lotniska „Rze-

szów-Jasionka” powiedział z kolei: – Jeste-

śmy bardzo zadowoleni z faktu, że Ryanair 

rozwija siatkę połączeń z naszego lotniska. 

Połączenie z Berlinem, to nie tylko okazja do 

zwiedzania stolicy Niemiec, ale też bezpo-

średni link do jednego z największych eu-

ropejskich centrów kulturalnych i bizneso-

wych. Myślę również, że dzięki swojej dużej 

bazie, składającej się z 9 samolotów, lotnisko 

Schonefeld w Berlinie będzie doskonałą bazą 

przesiadkową dla pasażerów podróżujących 

po Europie i nie tylko.

Podkreślić należy, że Berlin jest drugą 

w tym roku nowością wśród połączeń 

Ryanair z Rzeszowa – od maja ruszają regu-

larne rejsy na grecką wyspę Korfu. 

 IN ENGLISH

TO BERLIN WITH RYANAIR

RYANAIR, EUROPE’S FAVOURITE AIRLINE,  
HAS JUST INFORMED ABOUT LAUNCHING 
A NEW ROUTE FROM RZESZÓW TO BERLIN.

To celebrate the announcement of a route 

between Rzeszów and Berlin, Ryanair is-

sued special tickets for this route – for flights 

in November, prices start at only PLN79.

“Ryanair is pleased to announce a new 

route from Rzeszów to Berlin. There will 
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KUEHNE+NAGEL  
NA LOTNISKU W JASIONCE

W
 lutym w Porcie Lotniczym 

„Rzeszów-Jasionka” odbyła 

się konferencja poświęco-

na tematyce cargo, której 

współgospodarzem była 

firma Kuehne+Nagel, jeden z potentatów 

na rynku przewozowym, specjalizująca się 

m.in. w lotniczym cargo. Jednym z głów-

nych punktów programu była uroczysta 

inauguracja działalności biura Kuehne+Na-

gel na rzeszowskim lotnisku.

Jak twierdzą przedstawiciele Kueh-

ne+Nagel, otwarcie oddziału w Rzeszo-

wie ma na celu zaspokojenie rosnącego 

popytu na usługi transportu lotniczego 

ładunków w Polsce. Lokalizacja w Rzeszo-

wie jest jednocześnie czwartym biurem 

lotniczym w Polsce, obok Warszawy, 

Poznania i Krakowa. Rzeszowski oddział 

znajduje się w strategicznym miejscu, 

jakim jest lotniskowy terminal cargo. 

Usługi świadczone przez pracowników 

biura to spedycja lotnicza w zakresie 

importu i eksportu towarów, wywóz 

i tranzyt, usługi odprawy celnej, jak 

również niestandardowe rozwiązania 

dostosowane do segmentów przemysłu, 

takich jak przemysł lotniczy.

JEDEN Z LIDERÓW BRANŻY SPEDYCYJNEJ ROZSZERZA 
SWOJĄ SIEĆ TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE.

PORT LOTNICZY AIRPORT 

– Otwarcie nowego oddziału w Rzeszo-

wie jest ważnym krokiem naprzód, kon-

centrującym się na przemyśle lotniczym. 

Zapotrzebowanie na wyspecjalizowane 

usługi logistyczne stale rośnie, dlatego 

dzięki tej inwestycji staramy się sprostać 

wymaganiom istniejących i potencjalnych 

klientów logistycznych – mówił Ingo 

Goldhammer, prezes i dyrektor zarządzają-

cy Kuehne+Nagel w Polsce.

Gośćmi konferencji byli przedstawicie-

le samorządu wojewódzkiego z marszał-

kiem Władysławem Ortylem na czele, 

a także reprezentanci przewoźników 

lotniczych, w tym LOT Cargo i Lufthansa 

Cargo, firm spedycyjnych oraz przedsię-

biorstw zrzeszonych w stowarzyszeniu 

Dolina Lotnicza – największym związku 

biznesów branży lotniczej w Polsce. 

Oficjalnego otwarcia biura niemieckiej 
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firmy dokonali prezes Ingo Goldhammer 

wspólnie z wiceprezesem rzeszowskiego 

lotniska, Zbigniewem Halatem.

Kuehne+Nagel oferuje zintegrowane roz-

wiązania dla przemysłu lotniczego. Firma 

całkowicie spełnia wysokie wymagania logi-

styczne w zakresie różnorodności produk-

tów i wymiarów oraz rygorystyczne wy-

mogi dokładności i bezpieczeństwa, oferuje 

także złożoną sieć dystrybucji. Kuehne+Na-

gel projektuje i dostarcza zindywidualizowa-

ne rozwiązania logistyczne dla producentów 

branży lotniczej, firm leasingowych, linii 

lotniczych oraz dostawców usług w zakresie 

produkcji, konserwacji, napraw, remontów, 

obsługi naziemnej i usług pokładowych.

 IN ENGLISH

KUEHNE+NAGEL AT  
THE RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT

ONE OF THE TRANSPORTATION AND LOGIS-
TICS LEADERS BROADENS ITS NETWORK OF 
AIRFREIGHT IN POLAND. 

In February, a conference about cargo was 

held at the Rzeszów-Jasionka Airport; its co-

-organizer was the company Kuehne+Nagel, 

one of freight market potentates, speciali-

zing, among other things, in air cargo. One 

of the main points of the program was a for-

mal inauguration of launching Kuehne+Na-

gel office at the Rzeszów Airport.

As representatives of Kuehne+Nagel 

claim, launching an office in Rzeszów 

aims to meet the growing demand for air 

cargo in Poland. Rzeszów is the fourth of-

fice in Poland, the others being Warsaw, 

Poznan and Cracow. The branch in Rze-

szów is located in a strategic place – the 

airport cargo terminal. Services provided 

by the office employees include airfreight 

within the area of import and export 

of goods, transportation and transit, 

customs services, as well as non-standard 

solutions adjusted to industry segments 

such as aviation industry.

„Opening new branch in Rzeszów is 

an important step forward, focusing on 

aviation industry. Demand for specialist 

logistics services is constantly growing, 

so by means of this investment we ende-

avour to meet the needs of our current 

and future logistics customers,” said Ingo 

Goldhammer, the Managing Director and 

President of Kuehne+Nagel in Poland.

Among the guests of the conference 

were representatives of the voivodeship 

council with Marshall Władysław Ortyl, 

representatives of different airlines 

including LOT Cargo and Lufthansa 

Cargo, as well as logistics companies 

and enterprises from association Dolina 

Lotnicza (Eng.: Aviation Valley) – the big-

gest business association of the aviation 

branch in Poland. The official opening of 

the German company’s office was led by 

the President Ingo Goldhammer and the 

Vice-President of the Rzeszów-Jasionka 

Airport, Zbigniew Halat.

Kuehne+Nagel offers integrated 

solutions for the aviation industry. The 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

company meets not only high logistic 

demands within the area of diversity of 

products and dimensions, but also rigorous 

requirements of precision and safety; it 

also offers a complex network of distribu-

tion. Kuehne+Nagel designs and provides 

individualized logistic solutions for pro-

ducers from the aviation branch, leasing 

companies, airlines and providers of servi-

ces connected to production, preservation, 

repairs, renovations, as well as ground and 

on-board services. 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 06:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:35 12:25 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 06:30 10:05 FR7622 738

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

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. 10:30 12:20 FR7623 738

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

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.02.2016 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 05.02.2016 Time of arrivals and departure 
may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 06:15 10:20 FR862 738

.....6. 13:40 17:45 FR862 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

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days 

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. 12:05 13:45 LH1384 E190

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days 

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

12345.7 14:25 16:15 LH1385 E190

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 Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 21:40 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 11:35 13:50 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..6. 14:15 16:25 FR3122 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

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

1234567 07:40 08:35 LO3805 DH4

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

E195

.2....1 (Rejs 01.03.2016) 13:45 14:40 LO3807 E195

1234567(Brak rejsu 
01.03.2016)

16:40 17:35 LO3807 DH4

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4

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/E175/

E195

1234567 15:00 15:50 LO3802 DH4

.2..... (Rejs 01.03.2016) 15:10 16:00 LO3808 E195

12345.7 (Brak rejsu 
01.03.2016)

18:05 18:55 LO3808 DH4

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 06:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3...7 10:35 12:30 FR3203 738

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (Brak rejsów  
02-23.02.2016)

10:10 14:10 OK0785 A319

Edinburgh | Czech Airlines

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (Brak rejsów 02-
23.02.2016)

14:50 16:45 OK0784 A319

ROZKŁAD LOTÓW
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