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 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA  
GÓRECKA

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MALWA 
WAWRZYNEK

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

TOMASZ
ORGANEK

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

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

 ANYWHERE.PL

N A S I  A U T O R Z Y

ZD
JĘ

CI
A

: M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
1)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

2)
, T

O
M

A
SZ

 S
A

G
A

N
 (1

3)
, M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (1

4)
, D

O
M

IN
IK

A
 W

O
Ź

N
IA

K
 (1

5)
, M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
6)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

7)
 , 

M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

8)
 , 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
9)

, M
A

T.
 P

R
A

W
O

W
E 

(2
0)

.

ŁUKASZ
RADWAN

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

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

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

PIOTR 
SOBIK

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

ŁUKASZ 
KRAJNIK

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

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

PLATFORMA MEDIALNA



8 – 9 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

TEKST Iwona Kutyna   ZDJĘCIA Piotr Sobik

MIMO PRZECIWNOŚCI LOSU I KŁÓD RZUCANYCH 
POD NOGI – IDZIE DO PRZODU. POWOLI REALI-
ZUJE SWOJE MARZENIA , REALIZUJĄC SIEBIE . 
O MUZYCE, RODZINIE I POMAGANIU ZWIERZĘ-
TOM KASIA MOŚ.

JESTEM 
SZCZĘŚLIWA

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



1 0 – 1 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

Dzień dobry, cześć.

Jesteś egoistką?
O to trzeba zapytać moich najbliższych.

Pytam, bo coraz więcej ekspertów, psychologów, 
psychiatrów twierdzi, że taki zdrowy egoizm jest 
w życiu potrzebny. Myślimy o sobie, a jak czujemy 

spełnieniu, realizacji, stajesz się również lep-
szym człowiekiem dla wszystkich dookoła. 

Wracając do zdrowego egoizmu. Masz 
poczucie, że jesteś w fajnym punkcie 
swojego życia i dobrze się ze sobą czujesz?
Myślę, że tak. Oczywiście, jak większość 
z nas, miewam góry i doliny. Spadki mocy. By-
wam szczęśliwa, w jakimś stopniu spełniona, 

... S TA R A M  S I Ę  Ż YĆ  W   Z G ODZ I E 
Z E  S OBĄ ,  Z E  S WOI M I 
WA RT O Ś C I A M I.  N I E  T Y L KO 
T Y M I  Ż YC IOW Y M I ,  A L E 
RÓW N I E Ż  M UZ YC Z N Y M I. 

D Y R Y G E N T  Ś W I A T Ó W

się dobrze ze sobą, to później się też przekłada  
na otoczenie.
Zastanawiam się tylko, czy bycie egoistą to nie jest coś 
zupełnie innego niż egoizm. Egoista kojarzy mi się z czło-
wiekiem zimnym, zdystansowanym, czasami wręcz nar-
cystycznym. A egoizm to postawa, w której po prostu 
czasami myślisz też o sobie. W którymś momencie ży-
cia zrozumiałam, że myśląc o sobie, o swoim szczęściu, 

a potem trach i jestem na emocjonalnych 
łopatkach. Ale to chyba normalne. Mam 
przynajmniej taką nadzieję [śmiech]. Po-
mimo wszystko, staram się żyć w zgodzie 
ze sobą, ze swoimi wartościami. Nie tylko 
tymi życiowymi, ale również muzycznymi. 
Jakiś czas temu pojawił się pomysł prze-
aranżowania, a w zasadzie skomponowa-
nia pieśni Stanisława Moniuszki na nowo. 
Tego zadania podjął się mój brat Mateusz 
i nasz wieloletni przyjaciel, pianista Mate-
usz Kołakowski. Cała nasza trójka chodziła 
do szkoły muzycznej w Bytomiu. Mateusze 
to piekielnie zdolni muzycy. Z nietuzin-
kową, wielobarwną wyobraźnią muzycz-
ną. Projekt, o którym mowa nosi nazwę 

„Moniuszko200”. Koncert z tym materia-
łem zagraliśmy po raz pierwszy na Żuła-
wach, z  Elbląską Orkiestrą Kameralną, 
pod czujnym uchem, okiem i batutą na-
szego taty Marka Mosia. Nie brałam czyn-
nego udziału w początkowych pracach po-
wstawania pieśni. Dostałam od chłopaków 
muzyczną „prymkę” MIDI i do tak otrzy-
manego materiału wymyślałam linie me-
lodyczną. Gdy na próbie z orkiestrą usły-
szałam utwory w całości, miałam ciarki. To 
jest jedna z tych wyjątkowych chwil. Uczu-
cie, w którym wiesz, że to co słyszysz jest 
naprawdę dobre. I nawet jeżeli nie spodoba 
się szerszemu gronu odbiorców, to jesteś 
najzwyczajniej w świecie szczęśliwa.
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla H15 Boutique Hotel, (Poznańska 15,  
00-680 Warszawa) za udostępnienie wnętrza na 
potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

Posłuchałam tych utworów. Jeden z nich na youtubie 
ma ponad 700 tys. odsłon. Biorąc pod uwagę, że 
produkcja jest niszowa i trafia do wąskiego grona 
odbiorców, to naprawdę jest to bardzo dobry wynik
Te nagrania pochodzą z  naszego koncertu, który 
w grudniu odbył się w sali NOSPRU w Katowicach. Na 
scenie towarzyszy nam Orkiestra AUKSO pod dyrekcją 
taty. „Prząśniczka” w sieci pojawiła się jako pierwsza 
i rzeczywiście bardzo szybko zawładnęła sercami lu-
dzi. Słuchacze tę naszą wersje pokochali. Fantastycz-
nie, że po tak krótkim czasie mamy już 700 tysięcy, 
a nawet 800 tysięcy odsłon. Jestem naprawdę dumna 
z chłopaków, bo wykonali kawał dobrej roboty. Żartuje-
my, że pewne inspiracje, dźwięki trzeba było podsycać 
alkoholem wysokoprocentowym.

Muzycznie szukasz cały czas siebie czy już wiesz 
gdzie jest twoje miejsce?
Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trą-
ci. Od klasyki przez r&b, soul, rap, rock. Dobrze czuję się 
w większości z tych gatunków. Jeżeli utwór lub projekt 
mnie zainteresuje, to się w niego angażuje całą sobą. Sta-
ram się wykonać jak najlepiej swoją pracę. Obecnie za-
czynamy pracę nad płytą. Po drodze były różne pomysły 
kooperacji twórczej. Padły różne propozycje, ale ja nie 
byłam do końca przekonana, bałam się zaufać.

A wolisz, żeby płyta była spójna i jednolita czy też nie?
Pierwsza płyta „INSPINATION” była ponoć eklektycz-
na. Każdy utwór był troszkę inny i to mi się podobało. 
Spójnością było to, że były to nasze utwory, pomysły. Nie 
wiem jaka będzie druga płyta. Mamy na przykład trochę 
zalążków utworów sprzed lat, nagranych na stary dykta-
fon, w domu, w Bytomiu. Kompozycje są, tylko musimy 
je jakoś „upięknić”. Nie wiem w jaką stronę pójdziemy. 
Najprawdopodobniej po prostu zaufamy sobie, taki Mo-
siowy kolaż. 

Kolejny raz wspominasz o swoim bracie. Wychowałaś 
się w rodzinie muzycznej. Czy ze względu na to, że ta 
muzyka cię otaczała miałaś wewnętrzną potrzebę, by 
iść w tym kierunku?
Bardzo chciałam grać na instrumencie. Mateusz jest 
dwa lata starszy ode mnie. I jako młodsza siostra chcia-
łam podążać jego śladami. Komunie mieliśmy razem. 

W przedszkolu też się uparłam i musieli mnie przenieść 
z maluchów do starszaków. Nasz dom to zwariowane 
miejsce. Mama muzyk, tata muzyk, brat muzyk, więc 
Kasia też idzie do szkoły muzycznej. Wybiera skrzypce. 
Po dwóch latach okazuje się, że Kasia bardzo nie lubi 
ćwiczyć. Nie ma też za bardzo talentu do tego instru-
mentu, więc przenosi się na wiolonczelę. Tak naprawdę 
bardzo chciała iść na gitarę, saksofon lub perkusję. Jed-
nak dyrektorka szkoły zawetowała ten pomysł. 

Dlaczego?
W zasadzie nie wiem. Jedyny instrument, na który się 
zgodziła to wiolonczela. I rzeczywiście, przez pierwszy 
rok bardzo lubiłam ćwiczyć. Okazało się nawet, że nie je-
stem takim „kiepem”. Do wiolonczeli miałam ponoć dar. 
Ćwiczyłam z tatą i mamą. Miałam dobry dźwięk, mocne 
pociągnięcie. Jednak po roku mi się znudziło. Wpraw-
dzie dotrwałam do matury, ale nie było to łatwe. Były 
łzy, wyrywanie włosów z głowy. Ćwiczyłam tylko przed 
egzaminami. Przyłożyłam się jedynie do dyplomu. Wy-
daje mi się, że na egzaminie wypadłam całkiem nieźle, 
na miarę swoich możliwości, oczywiście. [śmiech]

Zastanawiałaś się na ile zostałaś zablokowana 
w kwestii wyboru instrumentu i jak bardzo ta decyzja 
wpłynęła na ciebie?
Sama nie wiem. Rodzice namawiali mnie, abym pomi-
mo niechęci skończyła szkołę muzyczną. Mówili i słusz-
nie, że nawet jeżeli nie będę chciała w przyszłości grać, 
tylko śpiewać, to szkoła muzyczna w tym nie zaszkodzi. 
Od 14 roku życia jeździłam na lekcje śpiewu. To mi się 
nigdy nie nudziło, czułam, że to jest to, co kocham. Lek-
cje śpiewu były dla mnie odskocznią od szkoły. Czas, na 
który czekałam. W domu mojej nauczycielki, pani Eli, 
była jakaś magiczna aura. Atmosfera dobra, ciepła. Cała 
masa pozytywnej energii. Wszystkie stresy odpływały, 
pozwalając się otworzyć, uwierzyć w siebie.

Patrząc na rynek muzyków, artystów, jesteś 
wyjątkowa. Umiejętności i szkoła dużo ci dały. 
Czytasz nuty, potrafisz zagrać, skomponować, 
możesz decydować o tym jak brzmi muzyka. 
A w życiu często jest tak, że jednak ktoś kto ma 
talent, dostaje gotowca, śpiewa i tyle. Brakuje w tym 
samego siebie. W twoim przypadku jest inaczej.

AT M O S F E R A  D O B R A ,  C I E P Ł A . 
C A Ł A  M A S A  P O Z Y T Y W N E J 

E N E RG I I .  W S Z Y S T K I E  S T R E S Y 
O D P ŁY WA ŁY,  P O Z WA L A JĄC  S I Ę 

O T WO R Z YĆ ,  U W I E R Z YĆ  W   S I E B I E .
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Zbliż telefon i odczytaj film
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M I A Ł A M  W I E L E 
S Z A N S ,  Z   K T Ó RYC H 
Z R E Z YG N OWA Ł A M ,  B O 
C Z U Ł A M ,  Ż E  T O  N I E 
D O  KO Ń C A  J E S T  M O JA 
M U Z YC Z N A  B A J K A . 

Nie zawsze. Fakt, że ktoś jest po szkole muzycznej i zna 
nuty, wcale nie znaczy, że jest lepszy, zdolniejszy. Zbyt-
nia świadomość muzyczna może czasami przeszka-
dzać, rozpraszać, blokować. Taka wiedza może ogra-
niczać. Kierowanie się nie tylko zasadami, pozwala na 
większą wolność. Widzieć muzykę i współbrzmienia 
inaczej. Nie jestem jakimś wielkim specjalistą. A poza 
tym nigdy nie byłam harmonicznym orłem. Dzięki 

K I E ROWA N I E  S I Ę  N I E  T Y L KO 
Z A S A DA M I ,  P O Z WA L A 

N A  W I Ę K S Z Ą  WO L N O Ś Ć . 
W I D Z I E Ć  M U Z Y K Ę 

I   W S P Ó Ł B R Z M I E N I A  I N AC Z E J.

Bogu, gdy zachodzi taka potrzeba, mam od 
tego Mateusza. Jesteśmy w dwójkę zdecy-
dowanie silniejsi niż w pojedynkę. Dosko-
nale się uzupełniamy i rozumiemy. Miałam 
wiele szans, z których zrezygnowałam, bo 
czułam, że to nie do końca jest moja mu-
zyczna bajka. Te projekty może na dany 
moment dałyby mi rozpoznawalność ale 

raczej nie satysfakcję. Oczywiście wzięłam 
udział w różnych wydarzeniach, mniej lub 
bardziej mainstreamowych. Byłam w ta-
lent show, była Eurowizja, która dla wielu 
jest konkursem tandetnym.

Ja nie potrafię rozszyfrować Eurowizji. 
Czasami są to fantastyczni wykonawcy, 
czasami bardzo komercyjni.
Przez lata ja również postrzegałam ten kon-
kurs raczej negatywnie. Wydawało mi się, 

że im artysta jest bardziej przaśny, tym bar-
dziej się nadaje i większy sukces odniesie. 
Ale teraz moje zdanie jest zgoła odmienne. 
Oczywiście jest dużo utworów, których zu-
pełnie nie rozumiem, ale jest też wiele na-
prawdę wartościowych.

Muzyka i czworonogi często idą u ciebie 
w parze. Właśnie ten świat zwierząt jest ci 
bliski i bardzo na tym się skupiasz. Jesteś 
wegetarianką czy weganką?

J E S T E M  S Z C Z Ę Ś L I W A



Jestem wegetarianką. Przez chwilę byłam weganką. Od-
stawiłam mleko, które bardzo lubiłam. Od dziecka pili-
śmy w domu herbatę z mlekiem 7,5%, niesłodzonym. To 
była tradycja. Codziennie rano, jeszcze przed posiłkiem 
– herbatka z mlekiem. Aż któregoś dnia powiedziałam 
sobie koniec. Do weganizmu znowu dążę. Krok po kro-
ku. Następny to odstawienie serów.

Z mięsem chyba jest tak samo, wszyscy wychowani 
byliśmy na kotlecie, ziemniakach i surówce, prawda? 
Ciężko ludziom przestawić myślenie, że można inaczej.
I też zdrowo, a raczej zdecydowanie zdrowiej.

Absolutnie. Wspierasz akcję Zerwijmy łańcuchy. 
Myślisz, że osoby takie jak ty, czyli rozpoznawalne, 
które docierają do większego grona ludzi, mają 
większą szansę przebicia? Że będzie jakiś większy 
odzew w związku z różnego rodzaju akcjami?
Zdecydowanie. Powinno się swoją rozpoznawalność wy-
korzystywać do promowania ważnych idei, do zmiany 
ludzkiej  świadomości, światopoglądu.

Zmieniamy się?
Zmieniamy się. Choć jeszcze długa droga przed nami. 
To jest długi proces zmiany podejścia do zwierząt. Zro-
zumienia, że zwierzęta nie różnią się od nas niczym. 
Oczywiście, poza tym, że są od nas o wiele lepsze. Nie-
stety, nie potrafią mówić. Gdyby umiały to pewnie nie 
miałyby o nas, jako o gatunku, najlepszego zdania. Nie 
potrafią mówić, ale czują ból, chłód, strach. Czują rów-
nież miłość i bezinteresowne oddanie. Zwierzęta odstre-
sowują, rozładowują napięcia. Ludzie powinni zabierać 
je ze sobą do pracy. To na pewno ociepla atmosferę. Gdy 
wchodzimy w nowe towarzystwo, do nowego miejsca, 
przeważnie wszyscy są skrępowani, sztywni. A jak na ho-
ryzoncie pojawia się piesek to nagle wszyscy się uśmie-
chają. Oczyszcza się energia. Społeczeństwo się zmienia 
ale czemu tak wolno. Ogromna nadzieja  w młodych lu-
dziach, w dzieciach. To one są nadzieją dla zwierząt.

Czego się spodziewasz w tym 2020 roku? Mamy już 2 
miesiące za sobą, jaki on będzie dla ciebie? Albo jaki 
chcesz, żeby był?
Żeby wreszcie ukazała się moja płyta, już za długo zwle-
kamy, a przecież jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że to 
się nam jakoś ładnie w tym roku poskleja.
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Projekt Moniuszko będzie wypuszczony też na 
płycie, tak?
Tak, mam nadzieję, że to też się nam uda. Chociaż już 
pojawiły się przeszkody. Tak ta moja droga wygląda, co 
krok lub dwa pułapka. [śmiech] 

Życie byłoby nudne, gdyby wszystko się układało.
Moja managerka czasami narzeka, że już nie ma siły. Nie 
wiem jak to nazwać. Taki los. Dwa kroczki do przodu, 
jeden w tył. Może to dobrze, bo to wzmacnia charakter 
i nie pozwala zagubić się w drobnych sukcesach.

Ale potem może bardziej się docenia? 
Chyba tak rzeczywiście jest. A, żeby koncertów było co-
raz więcej. To jest najważniejsze. Zaplanowany na parę 
miesięcy do przodu czas.

Bardzo dziękuję ci za to spotkanie, wszystkiego 
dobrego, trzymam kciuki za ten rok. Najważniejsze, 
żebyś ty była zadowolona, bo wtedy przeniesie 
się to także na całe otoczenie. Kasia Moś. Super, 
dziękuję Kasiu. 

ENGLISH 

KASIA MOŚ: I AM HAPPY

Against all odds and obstacles, she keeps moving forward. 
She is pursuing her dreams, one by one, and turning  
them into reality. Kasia Moś – on music, family and  
helping animals.

Good morning, hello.

Are you an egoist?
You should ask my folks.

I’m asking because more and more experts, 
psychologists and psychiatrists believe that 
healthy egoism is a good thing. When we feel 
good about ourselves, it has a positive effect on 
everyone around us.
I’m wondering whether being an egoist isn’t quite differ-
ent from egoism. To me, an egoist is a cold, distanced and 
sometimes even narcissistic person. Egoism, in turn, is 
an attitude where you sometimes think about yourself. At 
some point, I realised that thinking about yourself, your 

DWA  K RO C Z K I  D O  PR Z ODU, 
J E DE N  W   T Y Ł .  MOŻ E  T O  D OB R Z E , 
B O  T O  WZ M AC N I A  C H A R A KT E R 
I   N I E  P OZ WA L A  Z AGU B IĆ  S I Ę 
W   DROB N YC H  S U KC E SAC H.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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happiness and fulfilment makes you a better person for 
everyone around you. 

Back to healthy egoism. Do you feel you’re at 
a point in life where you feel good about yourself?
I think so. Of course, like most people, I have my ups and 
downs. Rises and falls. I happen to be happy, fulfilled to 
some extent, and then I’m down in the dumps again. But 
I guess it’s normal. Or at least I hope so [chuckles]. Still, 
I try to stay true to myself and my values. Not only in 
life but also in music. Some time ago, an idea came up 
to re-arrange – or even compose anew – Stanisław Mo-
niuszko’s songs. My brother, Mateusz, and a pianist and 
our long-time friend, Mateusz Kołakowski, took on the 
task. All three of us graduated from the music school 
in Bytom. The guys are extremely talented musicians. 
They have an outstanding, vivid music imagination. The 
project is entitled ‘Moniuszko200’. We played the first 
concert with this material in Żuławy, in the company of 
the Elbląg Chamber Orchestra, under the watchful ear, 
eye and baton of our dad, Marek Moś. I didn’t actively 
participate in the initial work on the songs. I got a music 
MIDI and created a melody line to the material. When 
I heard the full songs during an orchestra rehearsal, I got 
chills. It’s one of those special moments when you know 
that what you hear is really good. And even if a wider au-
dience doesn’t like it, you’re simply happy.

I listened to those songs. One of them has over 
700 thousand views on YouTube. Given the fact it’s 
a niche production for a small audience, it’s a really 
good result.
These recordings were made during our concert in 
NOSPRU, Katowice, in December. We performed in 
the company of the AUKSO Orchestra conducted by 
our dad. Prząśniczka was the first to be released and it 
won the hearts of the audience quite soon. They loved 
our version. It’s fantastic that after such a short time, 
we have 700 thousand or even 800 thousand views. 
I’m really proud of the guys because they did an ex-
cellent job. We’re laughing that some inspirations and 
sounds required high-proof alcohol.

Music and the four-legged often go hand in hand 
in your life. The animal world is close to your 
heart, and you pay much attention to it. Are you 
vegetarian or vegan?
I’m vegetarian. I  was vegan for a  while. I  stopped 
drinking milk, which I liked very much. Since I was 
a child, my family would drink tea with 7.5% milk, 
unsweetened. It was our tradition. Every morning, be-
fore breakfast – a cup of tea with milk. One day, I said 
it was over. I’m trying to go vegan again. Step by step. 
The next one is giving up cheese.

I guess it’s the same with milk – we all grew up eating 
chops with potatoes and salad. It’s hard to readjust.
The new option is healthy, too, or even healthier.
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Absolutely. You support the action ‘Break the 
Chains’. Do you think that the voice of people 
like you, popular and recognised, who can reach 
more people, is more likely to be heard? That your 
actions will meet with a stronger response?
Absolutely. We should use our recognisability to pro-
mote important ideas and raise awareness, change 
social attitudes.

We’re changing?
We’re changing. But there is still a long way to go. 
Changing our attitude towards animals is a long pro-
cess. To understand that animals aren’t different from 
us. Of course, apart from the fact that they’re far bet-
ter than us. Unfortunately, they can’t speak. If they 
could, they wouldn’t speak highly of us as a species. 
They can’t speak but they feel pain, cold, fear. They 
also feel love and selfless loyalty. Animals help us re-
lieve stress and anxiety. People should take them to 
work. This surely can lighten the atmosphere. When 
we meet new people, go to a new place, we’re usual-
ly uncomfortable and self-conscious. But when a dog 
appears on the horizon, everyone starts to smile. The 
air clears up. The society is changing, but the process 
is too slow. Young people and children are our hope. 
They’re hope for animals.

What do you expect of 2020? Two months have 
passed, what will the year be like for you? Or what 
do you wish to happen?
I wish my album will finally come out; we’re constant-
ly putting it off and we’re ready. I hope things will 
work out this year.

The Moniuszko Project will be released on an 
album, too, won’t it?
Yes, I hope so. Although we’ve already encountered 
certain obstacles. That’s my road, with traps every 
step of the way. [chuckles]. 

Life would be boring if everything always  
went well.
My manager sometimes complains she can’t take it 
anymore. I  don’t know how to put it. It’s just life. 
Two steps forward, one step back. Maybe it’s good 
because it shapes my character and doesn’t let me 
rest on laurels.

Perhaps you’ll appreciate it more later? 
I guess it might be true. Oh, and I wish we’ll play more con-
certs. That’s the most important thing. Time planned for 
a few months in advance.

Thank you for the meeting, I wish you all the 
best and I keep my fingers crossed for this year. 
What matters is that you’re happy as it will have 
a positive effect on everyone around you. Kasia 
Moś. Great, thank you, Kasia. 



PAULINA ANNA 
PRZYBYSZ
 
Polska piosenkarka, 
kompozytorka, autorka tekstów. 
Jej najnowsza solowa płyta 
“Odwilż” przedstawia ją chyba 
najlepiej i najbardziej aktualnie, ale 
wtajemniczeni wiedzą, że to głos 
Sistars, Rity Pax, Culture Revolution, 
muzyczna dyrektorka Women's 
Voices i matka Rity i Matyldy.

ierwsza myśl jaka do mnie przyszła, 
gdy poproszono mnie o napisanie tek-
stu dla tego pięknego ekskluzywnego 

magazynu to to, że będę rozprawiać się z zagad-
nieniami, które ciągle definiuję. Zamknęłam 
oczy i wyświetliło mi się:

Luksus – Moja definicja na rok 2020.
Twoja luksusowa marka to Ty, Twoje własne 

przyzwolenie na bycie osobą „z twarzy podob-
ną zupełnie  do nikogo”. Twoje logo zapisane 
jest w źrenicy, w którą wpadasz, patrząc w lu-
stro, mogąc przeanalizować transparentną hi-
storię wzrostu, inwestycji, zawieszenia, przy-
wrócenia działalności, fuzji i rozłamów.

Luksus jest kiedy Twoje codzienne zajęcia 
wciągają Cię w wir sensu i Twoja praca ma ten 
wpływ na rzeczywistość, na którym Ci zależy. 
Luksus jest kiedy czasami możesz naturalnie 
zasnąć i nie nastawić budzika, zostawić swój 

P
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LUXURY

The first thing that came to my mind when 
I was asked to write an article for this beautiful, 
exclusive magazine was that I would be dealing 
with issues I keep on defining. I closed my eyes 
and saw:

Luxury – My Definition for 2020
Your luxury brand is you, your permission 

to be a person ‘with a face like nobody else.’ 
Your logo is written in your pupil, which you 
fall into while looking in the mirror, analysing 
a transparent history of growth, investments, 
suspension, resumption of operations, mergers 
and divisions.

Luxury is when your everyday activities pull 
you into a whirl of sense and your work has an 
intended effect on reality. Luxury is when you 
can sometimes fall asleep naturally and not set 
your alarm, leave your phone somewhere on 
the couch and put your body on the bed. You 
wake up in the morning, but your dream was 
so interesting that you close your eyes and 
see another episode, because your relaxed 
mind does not disturb the processes with 
worries about things you have to do.

Luxury is when you have time to be alone 
and when you hear your thoughts, you can say 
you are in a select company, in which you can 
devote yourself to philosophical reflection, 
be silent (that is actually the hardest part), re-
lax and even laugh out loud with tenderness 
towards your silliness.

Luxury is when you wear your old clothes, 
combining patterns with a thrill and regret that 
a Vogue photographer did not capture that out-
fit because tomorrow you are going to set new 
trends, combining pyjamas and a coat, a cotton 
bag and net bags in a local greengrocery.

Luxury is when you look at your children 
and you do not think they are not good enough 
for you or themselves; they simply are and feel 
good. Luxury can be felt by people who can 
enjoy thinks. Not only love their mother and 
father, daughter and son, the Holy Trinity or 
the Country, but privately… like those people 
just like their friends from the city with whom 
they can grab a coffee sometime to hang out 
and talk about life.

Luxury is when you can keep calm, curious 
and open-minded while talking with someone 
with whom you totally disagree or just leave the 
room easily and go and have fun when someone 
crosses the line and starts to stick their hand 
into your values, digging into them painfully.

Luxury is where there is no fear, stress 
and shame.

Luxury is expensive.
It costs a lot of mindfulness, acceptance and 

love daily.   

LUKSUS

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

telefon rzucony gdzieś na kanapie i odłożyć 
swoje ciało do sypialni. Budzisz się rano, ale 
Twój sen był tak ciekawy, że zamykasz oczy 
i widzisz kolejny odcinek, bo Twój zrelaksowa-
ny umysł nie zaburza tego procesu nerwowym 
niepokojem, że coś musisz.

Luksus jest wtedy, kiedy masz czas prze-
bywać sama ze sobą, a kiedy już słyszysz 
swoje myśli uznać, że jesteś w doborowym 
towarzystwie, w którym można oddać się filo-
zoficznym rozmyślaniom, pomilczeć (to jest 
akurat najtrudniejsze), zrelaksować się, a na-
wet śmiać w głos z czułością podchodząc do 
swojej głupoty.

Luksus jest kiedy nosząc stare ciuchy, 
łączysz patterny czując dreszcz i lekki żal, że 
fotograf z Vogue właśnie tego nie uchwycił, bo 
jutro będziesz tworzyć nowe trendy, łącząc pi-
żamę z płaszczem, bawełnianą torbą i siatkami 
z firanek w warzywniaku pod domem.

Luksus jest kiedy patrzysz na swoje dzieci 
i nie widzisz w nich poczucia, że są niewystar-
czająco dobre dla Ciebie albo dla siebie, po pro-
stu są i jest im dobrze. Luksus występuje u czło-
wieka, który umie lubić. Nie tylko wzniośle 
kochać matkę i ojca swego, córkę i syna, trójcę 
jedyną czy Ojczyznę, ale zupełnie prywatnie...
lubić tych ludzi tak jak swoich wybranych zna-
jomych z miasta, z którymi umawia się czło-
wiek na kawę, żeby pogadać o życiu.

Luksusem jest też możliwość rozmawiania 
z osobą, z którą kompletnie się nie zgadzasz 
i zachowanie spokoju, dziecięcej ciekawości 
i chęci zrozumienia albo też jeżeli czujesz, że 
przekracza Twoją granicę i zaczyna wsadzać 
swoją łapę w twoje ukochane wartości i międlić 
je boleśnie, opuścić pomieszczenie bez zbęd-
nych czegokolwiek i pójść porobić coś fajnego.

Luksus jest tam gdzie nie ma strachu, stre-
su i wstydu.

Luksus jest drogi.
Kosztuje bardzo dużo uważności, akcepta-

cji i miłości dziennie.   

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 
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mój drugi tydzień w stolicy mody. 
Zabrałem tylko torbę ze sprzętem 
fotograficznym i wynająłem ka-

walerkę na trzy miesiące.
Każdego dnia wstaję wcześnie. Zaczy-

nam od radia, uczę się języka. Ubieram dziś 
czarny, obcisły sweter, zakładam czerwoną 
marynarkę, zabieram torbę z aparatami i wy-
chodzę. Mieszkam blisko stacji Rovereto, to 
czerwona linia. W Milano jest jeszcze żółta 
i zielona. Każdego dnia dojeżdżam do cen-
trum. Metro jeszcze puste, zaraz pojawią się 
tutaj Włosi, turyści oraz modelki ze swoimi 
czarnymi teczkami zwanymi portfolio. 

Omijam te tłumy, aby jako jeden z pierw-
szych pojawić się w mojej ulubionej caffeterri.

Ciao! Ciao Pietro. Bariści mnie już znają. 
Po dwóch tygodniach od razu mam podane 
espresso i brioche con chocolate. Moja kawa 
stoi w rzędzie obok innych. Spotykam tu 
znajome twarze, te same osoby o tej same 
porze piją ze mną kawę, czytają Corriere 
della Serra. Roberto każdego dnia zakłada 
śnieżnobiałą taliowaną koszulę, podwija rę-
kawy i jak artysta podaje ludziom kawę, za-
gadując do mnie come stai Pietro. 

Większość z moich współtowarzyszy po-
ranka stanowią mężczyźni. Prawie wszyscy 
ubrani w białe koszule z krawatem. Każdy 
facet dba tutaj o ubiór, przez co tworzy le-
gendę tego miasta mody. Rozmowy zwy-
kle krótkie, pięć minut i  następni zama-
wiają espresso. Słońce wstaje, drewniany 
blat baru, odgłosy porcelanowych filiża-
nek i stuk łyżeczek, które mieszają cukier 
w większości przypadków. 

Ja piję czarną bez cukru.
Przez okno wpada pierwszy promień słoń-

ca, więcej ludzi pojawia się w środku, piją jak-
by szybciej, szybciej też czytają i wychodzą. 

MISS 
MILANO

Nie ma tu zbyt wielu kolorów. Czerń i biel, 
drewniana podłoga, blat, ekspres do kawy 
i miliony porcelanowych filiżanek czeka-
jących na swoją kolej.

Zamawiam drugą, tym razem americano, 
idę na górę do stolika. Otaczają mnie albu-
my fotograficzne, teraz z góry obserwuję ten 
spektakl o porannej kawie. Dochodzi dziewią-
ta. Już inny zapach powietrza, widok pięknie 
ubranych ludzi, słońce i moc tego miejsca ro-
dzą we mnie inspirację. Łapię zieloną linię. 
„Treno da abbiategrasso”. Przemieszczam się 
do P. TA Genova. 

Kolejna kawiarnia, kolejna kawa.
Tutaj spotykam się z Sandrą, uczy mnie 

dziennie włoskiego. Ten język jest jak melo-
dia, łatwiej uczyć się go we Włoszech. Sztuka, 
moda, uśmiech, wyjątkowe jedzenie omijają 
mnie na każdym rogu. Skupiam się na pięk-
nie. Piękna jest też ta melodia języka, sama 
kotwiczy się w głowie. 

Każdego dnia fotografuję ulicę, ale chcę 
więcej. Po to tutaj przyjechałem. Chcę zostać 
fotografem. 

Wybieram się do jednej z największych 
agencji modelek na świecie Next models. Nie-
pewnym krokiem, wchodzę do budynku. 
W swoim portfolio mam tylko kilka zdjęć 
dziewczyn z polski, plus milion reportaży 
ślubnych, które uprawiałem przez ostatnie 
jedenaście lat, mimo wszystko idę dalej.

Winda szybko zawozi mnie na ósme piętro 
budynku. Nawet nie zdążyłem powtórzyć re-
gułki, którą przygotowałem, a już otwierają mi 
się drzwi moich marzeń o karierze. Samobójca.

Ciao, sono Pietro, reszta juz po angielsku. 
Uśmiechnięta pani pokazuje mi kanapę, na 
której mam zaczekać. Dookoła mnie ogrom-
ne zdjęcia największych fotografów i ja. Wro-
dzony wstyd boi się za mnie. 

M I S S  M I L A N O

TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

To



Siedzę ja. W czerwonej marynarce, z marzeniami 
schowanymi w kieszeniach oraz stresem, który pewnie 
epatował ze mną już na porannej kawie. Ma na imię Giu-
seppe, teraz już wiem. Wtedy był ogromnym facetem z ta-
tuażami i brodą dłuższą chyba od mojej. To nas połączyło, 
uśmiech, kawa, rozmowa o Anji Rubik, bo przecież ona też 
ze śląska i jego koleżanką jest, ale nadchodzi chwila praw-
dy i trzeba pokazać portfolio. W głowie bałagan. Pokazuje 
jakieś moje zdjęcia bookerowi z Next, który jak na złość 
jeszcze zna wielką Anje.

„Gdyby ubrać te wszystkie dziewczyny w modowe lo-
oki, zamienić je na modelki, zdjęcia były by świetne. Do-
staniesz ode mnie najlepsze twarze. Spędzisz tutaj rok, 
może dwa. Rozwiniesz się, zbudujesz portfolio. Aby prze-
trwać spróbuj swoich sił jako model“

I naprawdę je dostaję. Zaczynam fotografować. Sam, 
jeszcze bez pomocy, bez studia, na ulicy, przy zastanym 
świetle lub w deszczu. Najlepsze twarze miały zazwyczaj 
dla mnie godzinę, dwie - tyle miałem czasu, aby dostar-
czyć zdjęcia dla Giuseppe.

Szukam make up artist. Od paru dni piszę do Simo-
ny, aby mi pomogła. Nie znam jej, ale miała najlepsze 
portfolio więc piszę. 

W końcu trzeba też ruszyć na Milano nocą. 
Do tej pory, fotografowałem tylko nocami. Nieśmiały 

omijałem skupiska pięknie ubranych ludzi, którzy wieczo-
rami bawili się w Corso Como 10 czy w innych wykwint-
nych i drogich miejscach. Teraz założyłem marynarkę 
i w końcu wszedłem do środka.

Tak nauczyłem się, że aperitivo nie gryzie. Od tej pory 
wybierałem tylko najbardziej ekskluzywne miejsca, w któ-

rych zamawiałem drinka i jadłem jak każdy inny Włoch 
lub emigrant, bez kompleksów. Poznawałem dzięki temu 
ludzi. Mój język zaczynał być komunikatywny, a po trzech 
tygodniach zarobiłem pierwsze euro jako fotograf. Od-
pisała też Simona, pewnie zmęczyłem ją moimi wiadomo-
ściami o potrzebie wizażu i stylizacji do sesji. Większość 
moich kolejnych projektów realizowaliśmy już razem.

Inaczej też już wyglądały moje dni.
Poranna kawa, zawsze w białej koszuli. Większy zakres 
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słów powodował szerszy uśmiech na twarzy 
Roberto. Dzięki znajomościom z bookerami 
i modelkami, zacząłem pojawiać się na im-
prezach modowych. Dostawałem modelki od 
większości agencji w tym mieście. Wieczory 
spędzałem na aperitivo, a godzinę pomiędzy 
20 a  22 w  mojej ulubionej libraccio, gdzie 
siedząc na podłodze wynajdywałem okazje 
cenowe na zakup albumów fotograficznych.

M I S S  M I L A N O

Większą część mojego budżetu pochła-
niała kawa oraz albumy. Każdy lot do Polski 
to walizka zapchana albumami. Moja głowa 
zapchana inspiracją, dobrym smakiem, wy-
stawami, winem.

Milano było dla mnie gościnne. Wy-
glądało groźnie, bogato i  dostojnie, ale 
skradło mnie. Wystarczyło tylko wejść 
do środka.  

ENGLISH

MISS MILANO

It was my second day in the capital of fashion. 
I took a bag with my photo equipment and 
rented a studio for three months.

I get up early every day. I begin with the 
radio; I learn the language. I put on a tight, 
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black sweater and a red jacket, take the 
bag with my cameras and go out. I live near 
Rovereto Station; it is the red line. In Mi-
lan, there is also a yellow and a green one. 
I commute to the city centre every day. The 
subway is still empty; soon, it will fill up 
with Italians, tourists and models with their 
black bags called portfolios.

I  steer clear of the crowd to get to 
my favourite cafeteria as one of the first 
customers.

Ciao! Ciao, Pietro. The baristas al-
ready know me here. After two weeks, 
I get an espresso and brioche con choc-
olate right away. My coffee is in a row with 
others. I  recognise familiar faces; the 
same people drink coffee with me at the 
same time, reading Corriere della Ser-
ra. Every day, Roberto puts on a slim-fit, 
snow-white shirt, rolls up his sleeves and 
serves coffee like an artist, asking me, 
come stai, Pietro.
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Most of my fellow customers are men. Al-
most all of them are wearing a white shirt and 
a tie. Here, every man pays attention to his 
outfit, building a legend of this city of fashion. 
Conversations are usually short, five minutes 
and other customers order an espresso. The 
sun is rising. The wooden counter, the sounds 
of china cups and teaspoons, in most cases, 
stirring in the sugar.

I have a black coffee with no sugar.
The first ray of sunshine comes through 

the window. More people come in; they drink somehow 
faster, read faster and leave. There are not many col-
ours here. Black and white, the wooden floor, the coun-
ter, the coffee machine, and millions of china cups 
waiting for their turn.

I  order another one, this time americano, and 
go back to my table. I  am surrounded with photo 
albums; now, I observe this morning coffee specta-
cle from up above. It is almost nine. The smell of the 
air is different; the sight of beautifully dressed people, 
the sun and the atmosphere of that place inspire me. 

I catch the green line. ‘Treno da abbiategrasso’. I go 
to P. TA Genova. 

Another café, another coffee.
Here, I meet Sandra, who teaches me Italian. This lan-

guage is like a melody; it is easier to learn while in Italy. 
Art, fashion, smiles and excellent food pass me by. I focus 
on beauty. The melody of the language is beautiful, too, it 
is stuck in my head. 

Every day, I take photos of the streets but I want 
more. That is what I came here for. I want to become 
a photographer.   

M I S S  M I L A N O
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TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

iedzimy z chłopakami na odludziu. Pracujemy. 
Wieś jak tysiące innych w Polsce. Trzy spożywcze, 
kościół, fryzjer. Jest nawet i poczta. Dymiące domy 

wzdłuż drogi do Tarnowa. Ludzie dość mili i, mimo że wy-
różniamy się dość znacząco od reszty, właściwie nikt nie 
zwraca na nas większej uwagi. W starym dworku, w któ-
rym zamontowaliśmy całe przewoźne studio, unosi się 
zapach obiadu. Garnki powoli pyrkają na kuchni, a my 
w salonie pracujemy nad materiałem nad nową płytę. Ma 
być przełomowa. 

Nieodłącznym świadkiem naszych zmagań jest 
Damianek, syn gosposi. Damianek ma siedem lat i śledzi 
nas na każdym kroku. Nie wstydzi się nikogo, gra na kolej-
nych instrumentach, pyta o wszystko, co tylko przyjdzie 
mu do głowy i śmiało wygłasza sądy na temat tego, co się 

S

dookoła niego dzieje. Po kilku dniach, podczas których 
Damianek zdążył się zaznajomić ze sporą częścią ma-
teriału, pytam go ni z tego, ni z owego która z piosenek 
jego zdaniem jest najlepsza. Damianek bez chwili waha-
nia wskazuje na jedną z nich. Zbity z tropu bijącą od nie-
go pewnością, dopytuję dlaczego. Damianek, patrząc na 
mnie z niejakim politowaniem, odpowiada – dlatego, że 
jest najgłośniejsza. Przez chwilę próbuję mu tłumaczyć, że 
to tylko kwestia proporcji, ale im dłużej to trwa, tym bar-
dziej rozumiem jak bardzo błądzę. W końcu się zamykam, 
a Damianek wraca do mamy. Proporcje nie mają dziś żad-
nego znaczenia. Wypaczyły się, zatraciły lub zostały wy-
koślawione tak, że w niczym już nie przypominają dawne-
go porządku. I to mały Damianek ma rację. Najlepsze jest 
to, co najgłośniejsze. Reszta nie ma znaczenia.   

ENGLISH

LET’S GET LOUD

We are in the middle of nowhere, working. A village like 
thousands of others in Poland. Three grocery stores, 
a church and a hairdresser’s. There is even a post office. 
Smoking chimneys along the road to Tarnów. The locals 
are quite nice, and even though we stand out from the 
rest, nobody pays too much attention to us. The deli-
cious smell of dinner fills the old manor house, where 
we installed our mobile studio. Pots are bubbling on the 
stove, and we are working on the material for our new al-
bum in the living room. It is going to be a breakthrough. 

Damianek, our landlady’s son, is an inseparable wit-
ness to our efforts. Damianek is seven years old and fol-
lows us every step of the way. He is not shy of anybody, 
plays our instruments, asks about whatever comes to 
his mind and boldly voices his opinions on everything 
happening around him. After a few days, during which 
Damianek managed to get to know a large part of our 
material, I ask him out of the blue which songs he likes 
the most. Damianek answers without a second thought. 
Baffled by his confidence, I ask why. Damianek gives me 
a pitying look and says, because it is the loudest one. For 
a moment, I try to explain that it is only a matter of pro-
portions, but the longer it takes, the more I understand 
how wrong I am. In the end, I give up and Damianek 
goes back to his mum. Nowadays, proportions are of no 
importance. They have been lost or distorted to such 
an extent they are nothing like the old ways. And little 
Damianek is right. The loudest is the best. The rest 
does not matter.  

LET'S GET
LOUD 
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Który z bohaterów książki „Someone, 
who will love you…” jest Ci bliski? 
Którego Pan nienawidzi?
Nie mogę nienawidzić żadnego z moich boha-
terów, ponieważ oni wszyscy są ludźmi i stara-
ją się, jak mogą. Niektórzy popełniają błędy, 
inni nadal próbują dowiedzieć się, kim mają 
być. Wielu z  nich jest zagubionych. Więk-
szość jednak pogubiła się w sposób, w jaki ja 
też błądziłem. I nic w tym dziwnego; w koń-
cu narodzili się w mojej głowie! Może jednak 
niektórzy czytelnicy będą w stanie rozpoznać 
w nich własne rozterki i się z nimi utożsamić.

Twoje opowiadania są, krótko mówiąc, 
o miłości. Co jeszcze je łączy?
Wszystkie zostały napisane przeze mnie! 

I wszystkie zostały pięknie przetłumaczone 
przez panią Monikę Skowron! I wszystkie są 
bardzo dobre!

A które z tych opowiadań było dla Ciebie 
najtrudniejsze?
Opowiadanie o naukowcu, który trafia do 
świata będącego antytezą rzeczywistości, 
w  jakiej żyje, i  spotyka tam przeciwieństwo 
swojej żony, może było nie tyle najtrudniejsze, 
ile zajęło mi najwięcej czasu i przeszło naj-
więcej poprawek.. Zdarza się, że piszesz 
opowiadanie i nawet nie zdajesz sobie spra-
wy, o czym ono tak właściwie jest, do mo-
mentu gdy przerabiasz je ósmy raz. Tak wła-
śnie było w tym przypadku. Historia była dla 
mnie ciekawa, ale z początku nie wiedziałem 

O MIŁOŚCI 
NAJLEPSZEJ I NAJGORSZEJ RZECZY WE WSZECHŚWIECIE

RAPHAEL BOB-WAKSBERG

TEKST Dominika Rychel  
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siebie i swoją rodzinę w inny sposób. Obawia-
łem się, czy nie wyda się ona zabawna na tle 
znacznie większych, dziwniejszych opowia-
dań w zbiorze, ale niektórzy czytelnicy mó-
wili, że właśnie ta historia podobała im się 
najbardziej.

Czy któreś z opowiadań spotkało się ze 
szczególnie entuzjastycznym przyjęciem 
wśród czytelników? Lub szczególnie 
zaskakującym?
Opinie czytelników zawsze mnie zaskakują 
Wydaje się, że w tym przypadku nie ma jed-
nego faworyta. Mam nadzieję, że zbiór jest na 
tyle zróżnicowany, że każde z opowiadań bę-
dzie dla kogoś tym ulubionym. Zdecydowanie 
wolałbym osiągnąć taki efekt, niż jasno dzie-
lić opowiadania na te najlepsze i najgorsze.

Jakie emocje w związkach 
międzyludzkich najbardziej Pana 
inspirują? 
Wiele z  opowiadań poświęconych jest 
uczuciom, które pojawiają się po początkowej 
fascynacji – w chwili, gdy patrzysz na osobę 
siedzącą po drugiej stronie stołu, złudzenia 
pryskają i zastanawiasz się: „No dobra, co my 
tu mamy?”. 

W podziękowaniach napisałeś o swojej 
żonie: „Około połowę z tych historii 
napisałem, zanim ją poznałem, a drugą 
połowę po naszym spotkaniu, i jestem 
pewny, że gdyby ułożyć je w kolejności, 
w jakiej zostały napisane, można by 
dokładnie wskazać chwilę, w której 
moje serce stało się całością”. W jakim 
stopniu odnosisz się do siebie, a w jakim 
opiera na obserwacjach doświadczeń 
innych osób?
Sam chciałbym to wiedzieć! Przedziwna 
alchemia tworzenia sprawia, że nie zawsze 
wiem, czy właśnie coś wymyślam czy opisuję 
swoje przeżycia. Czasem martwię się, że 

w moich książkach zdradzę o sobie więcej, niż 
bym chciał, ale piękno fikcji polega na tym, że 
nawet jeśli tak się stanie, nikt poza mną nie 
będzie wiedział, co tak naprawdę jest o mnie, 
a co jest zmyślone.    

ENGLISH 

RAPHAEL BOB-WAKSBERG-ABOUT 
LOVE - THE BEST AND WORST THING 
IN THE UNIVERSE

Which character from the "Someone, who 
will love you…" collection do you feel 
close to? Which one do you truly hate?
I cannot hate any of my characters because 
all of them are people, doing the best that 
they can. Some of them make some pretty 
big mistakes and some are still figuring out 
the kind of person they are meant to be. 
Many of them are lost. But most of them are 
lost in ways that I myself have been lost. Of 
course they are; they came from my brain! 
But maybe some readers will be able to 
recognize and relate to some of the lostness 
as well.

Your stories are – in a nutshell – about 
love. What else have they in common?
They were all written by me! And they were 
all translated beautifully by Monika Skowron! 
And they are all very good stories!

Which of the stories was the most 
difficult for you? Why was it so?
I  wouldn’t say it was the most difficult 
necessarily, but the story about the scientist 
that goes to the opposite universe and meets 
the opposite of his wife was written over the 
longest period of time and went through the 
most revision. Sometimes, you write a story 
and you don’t even realize what it’s actually 
about until the eighth time you go through 
it. That’s how it was with this one; I knew it 

was interesting to me but I didn’t know why 
at first. Reading it again later, I noticed a tiny 
detail that I had put in, maybe by accident, 
which suddenly provided a clue to what the 
whole story was supposed to be. I re-wrote it, 
focusing much more on that detail, and the 
context for the story now made sense to me.

You are experimenting with the form in 
these texts: you are writing in verse, you 
become a dog, a woman, a man. What 
was the greatest challenge?
The greatest challenge was when I didn’t 
experiment with form. There is a story in 
here about a teenage girl who goes on a trip 
to Mexico with her parents and her half-brother. 
There really isn’t any gimmick to it; it’s just a story 
about this girl beginning to understand her 
family and herself in a new way. I was nervous 
that it would sit funny in a collection of much 
bigger, wackier stories, but some people have 
told me it’s actually their favorite one.

Is there any story in the book that has 
triggered the most enthusiastic response 
among the readers? Or rather: the most 
unexpected?
I am always surprised by what people like. 
There does not seem to be a clear favorite. 
I hope it is a diverse enough collection that 
every story will be somebody’s favorite. 
I  would much prefer that over a  clear 
consensus as to which stories are the best and 
which are the worst.

Which emotion in the interpersonal 
relationships is the most inspiring for 
you?
A lot of these stories are about what comes after 
the initial rush of falling in love – that moment 
where you look across the table at another 
person and all the illusions are gone and you 
ask, “Okay, so what have we really got here?” 

In the credits, you have written the 
following about your wife: “About half of 
these stories are from before I met her 
and half since, and I’m convinced if you 
lined them all up in the order they were 
written, you could pinpoint the moment 
where my heart became whole”.] To what 
extent are you writing about yourself 
and how much are you basing on the 
observations of people you meet?
I  wish I  knew! The strange alchemy of 
creation is such that I don’t always know if 
I’m making something up or writing about 
myself. Sometimes I worry that I reveal more 
of myself than I mean to in my fiction, but the 
beauty of fiction is that even if I do, nobody 
else knows which parts are really me and 
which parts are made up.    

R A P H A E L  B O B - W A K S B E R G . . .
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dlaczego. Kiedy przeczytałem ją po jakimś 
czasie, zauważyłem drobny szczegół, który 
mógł się w niej znaleźć przypadkowo i który 
nagle stał się kluczem do całej historii. Przepi-
sałem opowiadanie, skupiając się bardziej na 
tym szczególe, i kontekst nabrał sensu.

W swoich tekstach eksperymentujesz 
z formą – piszesz wierszem, stajesz 
się psem, kobietą, mężczyzną. Co było 
największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem było nieekspe-
rymentowanie z formą. Jedna z historii opo-
wiada o nastolatce, która jedzie na wycieczkę 
do Meksyku z rodzicami i przyrodnim bratem. 
Nie ma tam drugiego dna; to po prostu histo-
ria o dziewczynie, która zaczyna postrzegać 

ZDJĘCIA Julia Lake



CHWILA PRZYJEMNOŚCI 
Z PORSCHE CAYMANEM
PRACA POTRAFI BYĆ CZASAMI BARDZO SATYSFAKCJONUJĄCA. NAJBARDZIEJ WTEDY, GDY 
NIESPODZIEWANIE DOWIADUJESZ SIĘ , ŻE ZA PARĘ GODZIN BĘDZIESZ JEŹDZIĆ PORSCHE. 
TRAFIŁEM NA 718 CAYMANA. AUTO, KTÓRE W PEWNYM SENSIE JEST ESENCJĄ MARKI.

TEKST I ZDJĘCIA Jan Wiewiór
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zęsto o modelu 718 Cayman mówi się, że 
jest to tak zwane „baby 911”. I tak, i nie. 
Cayman oczywiście od razu daje feeling 

znany tylko tym osobom, które prowadziły 
Porsche - bo jest to doświadczenie, które trud-
no nabyć za kierownicą jakiegokolwiek innego 
auta. Ma więc nieco cech 911, lecz mimo wszyst-
ko nie podpisywałbym Caymana tuż obok, lub 
pod jej starszym bratem. Pozostawiłbym go ra-
czej w oddzielnej rubryce. 

Przede wszystkim, Cayman różni się nie-
mal całkowicie, jeśli chodzi o akustykę. 
Downsizing bywa irytujący, bo turbodo-
ładowane 2 litry nie mają nawet podejścia 
do chociażby 3 litrów z 911. Mimo tego, 

JAN
WIEWIÓR

Redaktor Anywhere.pl, 
miłośnik motoryzacji, z naciskiem na JDM’y. 
Pasjonuje go kultura kraju kwitnącej wiśni, 
a w szkole wolał czytać mangi niż lektury. 
Wciąż student dziennikarstwa, pesymista, 
dodatkowo filmujący i fotografujący. 

718 Cayman był niesamowicie responsyw-
ny i zrywny niezależnie od obrotów. Potrafił 
się zachować w korku i przy tym nie palił nie 
wiadomo jak dużo. 

Cayman nie był ani zbyt brutalny, ani zbyt 
łagodny. Według mnie był idealnie wyważony 
pod kątem zachowania. Przyjemnie prowa-
dził się po dosyć mocno zatłoczonych ulicach 
Sopotu, do którego swoją drogą bardzo dobrze 
pasował. Agresywna linia i przednie reflekto-
ry, które wpatrują się we wszystko niczym … 
kajman (czyli mały krokodyl). W środku nie 
dało się odczuć, że nie siedzimy w Porsche. 
Nawet, gdyby zakryć logotyp marki, to i tak 
każdy by się zorientował w jakim aucie siedzi.

C

C AY M A N  O C Z Y W I Ś C I E  OD 
R A Z U  DA J E  F E E L I NG  Z N A N Y 
T Y L KO  T Y M  O S OB OM ,  KT ÓR E 
PROWA DZ I ŁY  P OR S C H E  -  B O  J E S T 
T O  D O Ś W I A D C Z E N I E ,  KT ÓR E 
T RU D NO  N A BYĆ  Z A  K I E ROW N IC Ą 
JA K I E G OKOLW I E K  I N N E G O  AU TA
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Analogowe zegary? Są. Stoper? Jest. 
Wejście na płyty CD? Jest! Nie pamiętam, 
kiedy siedziałem w bardziej nostalgicznej 
kabinie. Otulony w bardzo wygodnym, ale 
i spełniającym swoją rolę przy wyższych 
prędkościach fotelu, sunąłem ulicami zat-
kanego Sopotu. Cayman zaś jakby nic sobie 
nie robił z tego, że pada i prawie wszędzie 
są korki. Bardzo starał się zapewnić mi jak 
największą radochę za kierownicą. 

Wydaje mi się, że model 718 Cayman 
to Porsche dla każdego. Nie wymaga zbyt 
dużo od kierowcy, ale również potrafi 
ugryźć, jako że 300 km i 380 Nm momen-
tu obrotowego trafiają na tylnią oś. Jest 
bardzo wygodne, komfortowe, lecz gdy 
tylko tego zechcemy, stanie się szty wny 
i  agresy wny. W  bardzo dużym skrócie, 
Cayman to Porsche w pigułce. Od układu 

M I E J S C A  /  P L A C E S

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Porsche 718 Cayman is often called baby 
911. Well, yes and no. Of course, right 
from the start, Cayman gives you the feel-
ing known only to those who have driven 
a  Porsche – a  thrill hard to experience 
behind the wheel of any other car. It has 
certain features of 911 but still, I would not 
put Cayman next to 911 or under it. I would 
rather put it in a separate category. 

First of all, Cayman is completely different 
in terms of acoustics. Downsizing is some-
times irritating, because the 2-litre turbo-
charged engine cannot hold a candle to 911’s 
3-litre engines. Still, 718 Cayman was highly 
responsive and nippy irrespective of rpm. It 
ran smoothly in a traffic jam, and its consump-
tion was not beyond average. 

Cayman was neither too brutal nor too 
mild. In my opinion, it was perfectly bal-
anced. It was pleasant to drive along crowd-
ed streets in Sopot, and it fitted the picture 
perfectly, by the way, with its aggressive 
line and front lamps, gazing at everything 
around it like… a caiman (a small croco-
dile). When I got in, I instantly felt I was sit-
ting in a Porsche. Even without the Porsche 
logo, everyone would know what car it was.

Analogue clocks? Check. Timer? Check. 
CD Player? Check! I do not remember sit-
ting in a more nostalgic cockpit. Seated 
in a  very comfortable seat, fulfilling its 
role at higher speeds, I was driving along 
the jammed streets of Sopot. Cayman, on 
the other hand, did not seem bothered by 
the rain or traffic jams. It did its best to 
make my driving experience as enjoyable 
as possible. 

I believe that 718 Cayman is a Porsche 
model for everyone. It does not require too 
much of the driver but can bite as well since 
its 300 hp output and 380 Nm torque go to 
the rear axle. The vehicle is very comfort-
able but it can also become rigid and ag-
gressive if you want to. Basically, Cayman 
is Porsche in a nutshell. From its steering, 
suspension, drive, and engine to its com-
fortable interior. The manufacturer from 
Stuttgart has made a car that will fit practi-
cally everyone’s taste.

The experience of driving a Porsche is in-
describable, and I was driving Cayman only 
for an hour. It really hurt when I had to give 
the keys back to Ms Karolina Łukaszewska 
from Porsche Centre Sopot…   

3 7 – 3 7C H W I L A  P R Z Y J E M N O Ś C I . . .

kierowniczego, zawieszenia, napędu, silni-
ka po komfort we wnętrzu. Producent ze 
Stuttgartu stworzył auto, w którym dobrze 
się odnajdzie praktycznie każdy.

Sam urok prowadzenia Porsche jest nie 
do opisania, a w Caymanie siedziałem tylko 
godzinę. Oddanie kluczyków Pani Karolinie 
Łukaszewskiej z Porsche Centrum Sopot 
było niestety bardzo bolesne…   

ENGLISH 

A MOMENT OF PLEASURE WITH 
PORSCHE CAYMAN

Work can be very rewarding. Especially when, all of 
a sudden, you hear you are going to drive a Porsche 
in a few hours. It was 718 Cayman. A car which, in 
some sense, is the essence of the make.

PRODUC E N T  Z E  S T U T T G A RT U 
S T WOR Z Y Ł  AU T O,  W   KT ÓRY M 

D OB R Z E  S I Ę  OD N A J DZ I E 
PR A KT YC Z N I E  K A Ż DY.
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odejmowanie się pewnych czynności jedynie w odpowied-
niej fazie księżyca powoli przestaje być powodem do zdziwie-
nia i uszczypliwych komentarzy. Coraz więcej z nas oswaja 

się z myślą, że dla wielu osób położenie ciał niebieskich ma nieba-
gatelny wpływ na ich decyzje, nastrój, emocjonalność oraz ogól-
ne samopoczucie. Astrologia przez wiele setek lat uznawana była 
za magiczną naukę, kojarzona z wróżbami, głupotami i zmyślo-
nymi historyjkami, które można przeczytać w pierwszej lepszej 
gazecie. Dzisiaj jednak astrologia wychodzi na prowadzenie i sta-
je się istotną częścią życia osób publicznych oraz tych, które nie 
obnoszą się z jej znajomością i praktyką. Chociaż w dalszym ciągu 
wzbudza wiele podejrzeń i ironicznych uśmieszków, dla wielu staje 
się sposobem na życie. Podpowiada, kiedy warto zaaplikować o pra-
cę, kiedy się z niej zwolnić, kiedy podejmować ważne decyzje finan-
sowe, kiedy jechać na urlop, kiedy uważać na choroby, z kim warto 
nawiązać znajomość, a  jakiego typu osób się w szczególności wy-
strzegać. Jej lwią częścią są oczywiście horoskopy, do których nie-
gdyś przyklejono łatkę „głupot dla gospodyń domowych”, dzisiaj jed-
nak traktuje się je ponownie ze sporą nabożnością i uwagą. Czemu 
właśnie teraz? Przyczyn może być wiele, ale z pewnością jednymi 
z nich jest chęć poszukiwania odpowiedzi, próba znalezienia kom-
pasu, który będzie prowadził przez życie, a także kwestia czasów, 
w jakich obecnie żyjemy. Powrót do natury, do kosmicznej energii, 
do myślenia daleko poza tym, co otacza nas tylko w najbliższym oto-
czeniu, stało się sposobem na wytłumaczenie wielu kwestii, które są 
tak trudne do zinterpretowania. Trend na astrologię to również chęć 
oderwania się od tego, co przytłacza nas tu, na ziemi. 

Bez względu na pobudki, którymi kieruje się ten, kto dał 
się pochłonąć współczesnej astrologii, z tego trendu garściami 
czerpią ci, którzy w porę zdążyli go zauważyć. To przede wszyst-
kim marki odzieżowe, które wyprzedają astrologiczne kolekcje 
co do ostatniej nitki. Doskonałym i  lokalnym przykładem jest 
marka Jessici Mercedes, Veclaim. Jej koszulki ze znakami zo-
diaków sprzedają się w  takim tempie, że obecnie istnieje lista 

JEŚLI HASŁO RETROGRADACJA MERKUREGO NIE 
POWODUJE U CIEBIE LĘKU PRZED TYM, CO WYDARZY 
SIĘ W NAJBLIŻSZYCH DNIACH, OZNACZA TO, ŻE 
NIE WIESZ , CO W TRENDACH PISZCZY. CHOCIAŻ 
HOROSKOPY BYŁY CZĘŚCIĄ „PRASY DLA KOBIET” 
OD NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW I CHOCIAŻ KAŻDY 
Z NAS WIE , JAKI MA ZNAK ZODIAKU, W OSTATNICH 
LATACH ASTROLOGIA STAŁA SIĘ TEMATEM NUMER 
JEDEN. W ŻYCIU, W MODZIE I W URODZIE . 

TEKST Malwa Wawrzynek  
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ASTROLOGI A JEST 
DZISI AJ MODNA 
I Z PEW NOŚCI Ą 

BĘDZIE 
POSZER ZAĆ 

SWOJE W PŁY W Y. 
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oczekujących na konkretne modele. Jessica 
wykorzystała astrologiczny trend w najlep-
szym momencie i stworzyła świetny produkt, 
który zawiera również drugi najważniejszy 
obecnie element: personalizację w postaci 
twojego własnego znaku zodiaku. Tu nie ma 
przypadku, być może Jessica wyczytała ten 
pomysł z gwiazd, a być może po prostu do-
skonale zna się na tym, co robi. Baczne obser-
wacje światowych projektantów i ich kolekcji 
z ostatnich kilku lat z pewnością pomogły 
blogerce przewidzieć sukces swojej kolekcji. 
Już w 2015 roku marka Emilio Pucci zapre-
zentowała prawdziwie astrologiczną kolek-
cję na sezon jesień/zima. Rok później mar-
ka Alexander McQueen stworzyła magiczną 
suknię z płaszczem, która miała być odzwier-
ciedleniem kosmosu. Kreacja zyskała wielu 

fanów, w tym Nicole Kidman, która pojawiła 
się w niej na najważniejszej modowej impre-
zie roku, czyli na Met Gali. Od tego momen-
tu astrologiczny trend regularnie pojawiał się 
w kolekcjach najważniejszych projektantów 

mody. Aż w końcu dotarł do mainstreamu i do 
lokalnych marek, które dzisiaj wykorzystu-
ją jego szczytowy moment w modzie. 

Oprócz ubrań astrologiczne znaki widocz-
ne są również w biżuterii. Naszyjniki z sym-
bolami znaków zodiaku, księżyce, gwiazdy 
w uszach i bransoletki z zawieszką, która na-
wiązuje do astrologii — ten trend mocno za-
znaczył swoje miejsce w ubiegłym roku, ale 
nadal pozostaje jednym z lepszych produk-
tów sprzedażowych. Podobnie sprawa ma się 
w kwestii makijażu. Serial Euforia stał się ko-
palnią inspiracji dla makijażystów, a wszyst-
ko dzięki sporej ilości brokatu, rozświetlacza, 
aplikowanych ozdób i kosmicznej kolorysty-
ce, która podbiła serca fanek i fanów serialu. 
Jak widać, astrologiczny trend ma sporo wer-
sji i można go interpretować na wiele różnych 
sposobów. Dużą popularnością cieszy się 
w Europie Zachodniej i Północnej, a stamtąd 
szybko przenika do polskich influencerek, 
które interpretują go na swój własny sposób. 
Astrologia jest dzisiaj modna i z pewnością bę-
dzie poszerzać swoje wpływy. W końcu zdoła-
ła pozbyć się łatki niepoważności i skojarzeń 
ze starą wróżką, pachnącą zbyt mocnymi per-
fumami, która za 10 zł powie nam, jak będzie 
miała na imię miłość naszego życia. 

A S T R O L O G I A  W C H O D Z I  D O . . .
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intydż” polega na noszeniu rze-
czy z innej epoki albo stylizo-
wanych na takie oraz łączeniu 

stylów pochodzących z różnych minionych 
epok. Ubrania ‘vintage’ to te z poprzednich 
dekad albo starsze niż 20 lat - zatem powinny 
to być rzeczy wysokiej jakości, mało podatne 
na zniszczenia, takie którym upływ czasu 
nadaje szlachetności. Obecnie słowem tym 
określa się produkty, które jedynie nawiązują 
do poprzednich epok – pamiętajmy, że moda 
nie stoi w miejscu i kopiowanie stylówek na-
szych babć 1:1 może nas bardzo postarzyć. 
Vintage nie stroni natomiast od zestawień 
awangardowych i szokujących, to styl dla 
osób szukających swych korzeni i chcących 
pokazać swój indywidualizm, które nie boją 
się połączyć elementów garderoby z drugiej 
ręki bądź pamiątek rodzinnych z najnowszy-
mi trendami. Dopiero fuzja starych ubrań 
z duszą i nowoczesnych modowych ekscesów 
składa się na szlachetną wytrawność określa-
ną mianem ‘vintage’.

Styl ten znalazł również swoje miejsce 
w projektowaniu wnętrz. Cechą charakte-
rystyczną stylu vintage jest łączenie przeci-
wieństw. Wnętrze vintage można stworzyć 
na kilka sposobów: stylizując nowe rzeczy na 
wzór poprzednich epok; wprowadzając stare, 
stylowe meble w nowoczesne wnętrze; łącząc 
wnętrze stylizowane z historią z nowoczesny-
mi elementami. Na tej samej kanwie vintage 
funkcjonuje też w muzyce, filmie, fryzjer-
stwie, a nawet ogrodnictwie, bo w interne-
cie równie ławo znaleźć filmiki o ‘ubraniach 
z szafy naszej babci’, jak o ‘roślinach naszych 
mam i babć w stylu vintage i boho’. Niezależ-
nie od tego, czy oglądamy filmiki o tym, jak 
przerobić kupione w second handzie koszul-
ki i spódnice na minione lata, czy jak podle-
wać aloes i szeflerę, napędzamy niesamowi-
cie popularną machinę, której tryby kręcą 
się wokół słowa na „v”.

Technologia i social media nie śpią – 
sprawdzone, zabytkowe ubrania, akcesoria, 
buty i dodatki można teraz znaleźć również 
zakładając konta w specjalnie stworzonych 
w tym celu aplikacjach i stronach interneto-
wych. Wystawianie na ‘garażową’ sprzedaż 
nienoszonych już ubrań nigdy nie było tak 
modne, a zarabianie drobnych pieniędzy – 
tak łatwe. Kto by pomyślał, że tyle radości 
może sprawić przerzedzenie szafy i kilka 
miłych komentarzy od zupełnie niezna-
nych osób, tytuł ‘przemiłej vintedzianki’, 
guma „Mamba” dołączona do paczki, by 
wywołać uśmiech na twarzy czy przypad-
kowo pozostawiony w kieszeni spodni po-
przedniego właściciela wiersz Agnieszki 
Osieckiej (historia prawdziwa!).  

Wszystkie definicje łączy jedno – vintage 
kojarzy się z czymś starym, ale też stylowym, 

szlachetnym, w najlepszym wydaniu i z naj-
lepszego rocznika. Z tym ostatnim wiąże się 
zresztą bezpośrednio pierwsze użycie tego sło-
wa; w terminologii winiarskiej określano nim 
jeden rocznik powstały w procesie produkcji 
wina. Strach pomyśleć, że niedługo mianem 
vintage, na równi z latami 20’, 60’ i 80’ będą 
określane wczesne lata 2000’, a rekonstrukcji 
zostaną poddane bolerka, biodrówki, plisy, 
baletki, krótkie kamizelki, bluzki z asyme-
trycznymi rękawami czy różowo-czarny styl 
emo… Przygotujmy się na feerię barw, remixy 
„Toxic” i powrót Mandaryny. 

Trzeba by wziąć pod uwagę, że zami-
łowanie do stylu przeszłości nie jest przy-
padkowe – kochamy to, z czym kojarzymy 
nasze dzieciństwo i  proces dorastania, 
utożsamiamy się i inspirujemy tym okre-
sem przez całe nasze późniejsze życie. Tak 
jak wydarzenia, które w tym burzliwym 

ZESTARZEĆ SIĘ JAK DOBRE WINO
CZ Y LI V I NTAGE U BR A N I A Z HISTOR I Ą W TLE
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TEKST Ada Piotrowska  ZDJĘCIA Unplash.com

okresie przeżyliśmy, emocje, które czuli-
śmy, zostały głęboko w nas i ukształtowały 
nasz charakter, tak kultura i sztuka, którą 
się otaczaliśmy, do dziś odciskają piętno na 
naszej wrażliwości – także te codziennej, 
kiedy stajemy rano przed szafą by wybrać 
w co się ubrać, czy gdy wychodząc z domu 
zastanawiamy się jaką muzykę wybrać, by 
przyjemnie się jej słuchało w zaciszu słu-
chawek, w drodze do pracy. Vintage to nie 
tylko buty na szerokim słupku, to poniekąd 
stan umysłu – nie tylko specyficznie pach-
nące ubrania z drugiej ręki, szafy przeżar-
te molami i lamusy, ale często wspomnie-
nie beztroski, z którą łączy się zakładana 
w każde święta falbaniasta koszula babci 
(kto nie wierzy, ten nie widział najnow-
szych kolekcji Gucci’ego).

Czyż to nie przewrotne, że odmładzamy 
się tym powrotem do przeszłości? 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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CZY WIESZ CZYM SĄ KURZE ŁAPKI ALBO MAŁPI PYSZCZEK? JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ NIEPORZĄDANYCH 
NIEDOSKONAŁOŚCI WIEKU DOJRZAŁEGO SĄ WŁAŚNIE… ZMARSZCZKI. PEWNIE GDZIEŚ JUŻ 
SŁYSZAŁAŚ, ŻE TO PODŁUŻNE ZAGŁĘBIENIA W SKÓRZE, NA KTÓRYCH POWSTAWANIE WPŁYWA WIELE 
CZYNNIKÓW, TAKICH JAK UPŁYWAJĄCY CZAS, SŁOŃCE, CZY NAWET CODZIENNE NAWYKI. 

KURZE ŁAPKI, 
MAŁPI PYSZCZEK 
I ZM A RSZCZKI M A RIONETKI

K U R Z E  Ł A P K I ,  M A Ł P I  P Y S Z C Z E K . . .

łókna kolagenowe i  elastylowe 
ulegają zwiotczeniu, w  wyniku 
czego skóra staje się mniej jędrna. 

Zmarszczki mogą być głębokie lub powierz-
chowne. Wiedziałaś, że niektóre zmarszczki 
mogą być genetyczne? Na przykład te podłuż-
ne, w okolicach szyi. Pojawiają się na skórze 
bardzo szybko i są trudne do usunięcia, na 
pewno zauważysz je również u swojej mamy 
czy babci. Miejmy to już za sobą - jak mówi 
stare porzekadło warto wiedzieć wiele o swo-
ich przyjaciołach, ale najlepiej powinno się 
poznać swojego wroga. Oto 5 najbardziej de-
nerwujących zmarszczek, z którymi każda 
kobieta prawdopodobnie będzie musiała 

się mierzyć i proste sposoby na zmniejszenie 
ich widoczności przy użyciu makijażu.

Zmarszczki mimiczne - powstają w wyni-
ku ruchów mięśni twarzy i mogą pojawić się 
nawet przed trzydziestką! Na pewno je znasz 
- najczęściej dają się zauważyć na czole 
czy w okolicy oczu. Musisz nieustannie dbać 
o odpowiednie nawilżenie, inaczej zmarszcz-
ki będą się pogłębiać. Przesuszenie cery to 
jeden z głównych powodów ich powstawania. 
Pojawiają się często na policzkach albo nad 
górną wargą. Kiedy korektor pod oczami zbie-
ra się w zmarszczkach dodaj do niego odrobi-
nę kremu matującego (2/3 korektora i 1/3 kre-
mu) i wklep opuszkami palców. Delikatnie 

W

przypudruj skórę używając dużego, rozłoży-
stego pędzla, lub w ogóle pomiń ten krok.

Kurze łapki - czyli zmarszczki w kącikach 
oczu. Rozchodzą się promieniście na skronie. 
Zmarszczki pod oczami pojawiają się często 
przy zmianie wagi, tak samo jak cienie i worki 
pod oczami. Pamiętaj, że tam skóra jest naj-
cieńsza i najbardziej wrażliwa. Jeśli skóra pod 
oczami jest opuchnięta, nie nakładaj rozświe-
tlającego, jaśniejszego niż podkład korektora. 
Użyj odcienia w tym samym kolorze co pod-
kład i przypudruj skórę. 

Zmarszczki palacza - nie palisz? To nie 
ma znaczenia! Zmarszczki nad górną, cza-
sami nawet wokół dolnej wargi powstają 

Z M A R SZ C Z K I  M I M IC Z N E 
-  P OWSTA JĄ  W   W Y N I K U 
RUC HÓW  M I Ę Ś N I  T WA R Z Y 
I   MO G Ą  P O JAW IĆ 
S I Ę  NAW E T  PR Z E D 
T R Z Y DZ I E ST K Ą!  

TEKST Katarzyna Wrona  ZDJĘCIA unplash.com
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nawet wtedy, gdy masz zwyczaj picia przez słomkę. 
Mogą też być skutkiem niewłaściwej pielęgnacji 
ust lub nadmiernej ekspozycji na słońce. Pamiętaj, 
żeby w tym przypadku nigdy nie nakładać rozświe-
tlacza w okolicy ust!

Małpi pyszczek - tych zabawnych nazw jest jeszcze wię-
cej! Te zmarszczki biegną od skrzydełek nosa do kącików 
ust, podczas gdy…

Zmarszczki marionetki - to te poniżej kącików ust bie-
gnące w dół, pionowo okalają brodę. Trik na pozbycie się 
ich to nałożenie idealnie na zmarszczkę o ton jaśniejsze-
go korektora (możesz wybrać produkt w ołówku, aby być 
bardziej precyzyjnym). Jasny kolor uwypukla, więc zagłę-
bienia staną się mniej widoczne. 

Jesteś przerażona? Nie martw się, większość z tych 
niedoskonałości można łatwo ukryć przy pomocy ma-
kijażu, a niektórym niemal całkowicie zapobiec - nawet 
w wieku dojrzałym. To, czy w ogóle się pojawią zależy 
w dużej mierze od rodzaju twojej skóry oraz odpowied-
nio dobranych kosmetyków i nawyków pielęgnacyjnych. 
Pamiętaj, że jednym z  głównych sprawców twoich 
zmarszczek jest właśnie słońce. Niestety zdarza się, że 
towarzyszą im również przebarwienia. Aby ich unik-
nąć, nakładaj filtr przeciwsłoneczny codziennie, nieza-
leżnie od pogody.  
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znajdziesz na www.anywhere.pl

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem 
lub przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było gotowe. 
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

MENOPAUZA
        PRZEDWIOŚNIA

auważam u siebie menopauzę mano-
pauzę jakąś czy inne schorzenia ludzi 
pokwitniętych, bo coraz to częściej 

niemoc łapie mnie i niechęć dzisiejszych 
czasów i świata, a konkretniej to w ogóle 
wszystko mnie nudzi.

Więc zastanawiam się czy to ja jestem pro-
blemem, czy to może faktycznie świat zrobił 
się po prostu po tych latach dwudziestukilku 
tak przewidywalny, że już nawet nudny.

Byłem na ten przykład na basenie ostat-
nio i tam standardowo kilku gości było bez 
majtek, kilka dziewcząt wstydziło się swojego 
ciała, kilka wręcz odwrotnie, a nawet był nad-
gorliwy, stereotypowy służbista ratownik, 
który kazał mi zdjąć stopy z miejsca, na któ-
rym się stopy kładzie. Było nawet trzech patu-
sów, którzy bili się między sobą o dominację 
nad niczymkolwiek, patrząc na mnie z po-
gardą, ale tylko z daleka. Gdy byłem blisko 
to bili się między sobą, a gdy byłem daleko to 
np. pluli w moim kierunku w celu osiągnięcia 
chuj-wie-czego. Wyższości jakiejś nade mną 
może. Choć realnie byli niżsi.

Dodatkowo, nudzą mnie filmy, a w filmach 
nudzą mnie fabuły. Gdy tysięczny raz oglą-
dam historię, gdzie połowę postaci można 

For example, recently, I was at the swim-
ming pool and, as usual, a few guys were not 
wearing any pants, a few girls were ashamed 
of their body, others on the contrary, and 
there was even an over-zealous, typical mar-
tinettish bodyguard, who told me to take my 
feet off a place intended for feet. There were 
even three yahoos, fighting for dominance 
over nothing, looking down on me but only 
from a distance. When I was close, they were 
fighting against each other, and when I was far, 
they were spitting in my direction to achieve 
fuck-knows-what. Perhaps some superiority. 
Although in reality, they were shorter.

On top of that, I am bored with films, with 
plots in films. When for a thousandth time, I am 
watching a story where half of the characters 
can be described as heroic and the other half 
as despicable, I am really wondering whether 
it works like I like familiar melodies or whether 
people watch these films even if they are poor 
because they have to do something after all.

I am also bored with politics, because all 
the time, it turns out that they are all dicks 
etc., so there is no use turning on the TV, be-
cause it is all nothing but lies, and perhaps 
I would even like to fight for a better world for 
me and other people who will come after me 
but I feel so powerless and I only watch these 
fucks on television like an old man who has al-
ready seen it all and laughs because they are 
good memes, some real-life stuff.

So I think that perhaps I have grown old 
or sunk into a state of torpor as a result of 
a lack of winter; that because I did not have 
to fight the freezing cold, I have become less 
sharp, less strong, less impertinent but jaded, 
just like the whole society of jaded clowns. So 
perhaps that society has finally taken me in, 
because I pay taxes and buy products, so I am 
its rightful member, so perhaps the society, 
while taking me in, took any quality out of 
me, and now I even like those jaded teen songs 
about taking the subway.

Or perhaps it is just spring, which is tempt-
ing me, making me wait for it, because there 
is nothing more important, more important 
than the revival.  

Z

określić przymiotnikiem bohaterski, a dru-
gą połowę nikczemny to naprawdę się zasta-
nawiam czy to działa na zasadzie cytatu z Rej-
su, że lubię melodie, które już słyszałem, czy 
też na te filmy ludzie chodzą normalnie, nawet 
jeśli są słabe, bo coś trzeba przecież robić.

Nudzi mnie też polityka, bo to się co chwi-
lę okazuje, że wszyscy tam to chuje itd., więc 
już nawet nie ma co telewizora włączać, bo 
tam też same kłamstwa i nawet może chciał-
bym powalczyć o lepszy byt dla mnie i ludzi, 
co to będą po mnie, ale niemożność straszna 
mnie bierze i wtedy już tylko oglądam te faki 
w telewizji i żenady jak taki człowiek stary 
co wszystko widział i się śmieje, bo to dobre 
memy, życiówka mega jest.

Więc myślę sobie, że może się zestarza-
łem albo brak zimy mnie otępił, nie musząc 
walczyć z zamarznięciem stałem się mniej 
ostry, mniej silny, mniej hardy, a taki zbla-
zowany jak to całe społeczeństwo zresztą 
zblazowanych klaunów. Więc może to wła-
śnie społeczeństwo mnie do siebie wzięło 
już ostatecznie, bo płacę podatki i kupuję 
produkty, więc jestem już pełnoprawny, to-
też może to społeczeństwo wciągając mnie 
do siebie, wyciągnęło ze mnie jakąkolwiek 
jakość i teraz to nawet podobają mi się te 
zblazowane piosenki nastolatków o tym, że 
jadą metrem.

Albo może to wiosna po prostu, która 
mnie nęci i każe czekać na siebie, bo nic waż-
niejsze od niej, od odrodzenia.  

ENGLISH

EARLY SPRING MANOPAUSE

have noticed I show the symptoms of meno-
pause, some manopause or another climac-
teric condition as more and more often, 
I feel a dislike for the present and the con-
temporary world, and, more specifically, ev-
erything bores me.

And so I am wondering whether the prob-
lem is me or whether the world did become 
so predictable, and even boring, after those 
twenty-something years.



NA WAK ACJE DO GDAŃSK A 
I ZADARU POLECIMY 
BEZPOŚREDNIO Z JASIONKI

wpisują się w naszą strategię rozwoju oferty 
lotów wakacyjnych, bardzo oczekiwanych 
przez m.in. mieszkańców Podkarpacia. Wraz 
ze wzrostem zamożności Polaków, z roku na 
rok rośnie liczba turystów przesiadających 
się z samolotu na samolot. Dzięki nowym 
trasom LOT-u znacznie skróci się czas podró-
ży zarówno z Rzeszowa, jak i do słonecznej 
Chorwacji. – mówi Adam Hamryszczak, 
Prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.  
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego zwraca uwagę na dyna-
miczny rozwój rynku lotniczego w Polsce. 

– Cały czas inwestujemy w nasz port, aby był 
atrakcyjnym miejscem dla rozwoju ruchu 
pasażerskiego, a także ruchu cargo. Świetnie 
zdajemy sobie sprawę, że musimy centrum 
komunikacyjne, bo tym jest dla nas lotnisko, 
rozwijać. Cieszymy się, że przewoźnicy, 
w tym nasz narodowy LOT zauważają te 
starania i chcą jeszcze lepiej wykorzystywać 
możliwości, które tworzymy.

Nowe połączenia LOT-u będą wykony-
wane regionalnymi samolotami Bombardier 
Q400, które mogą zabrać na pokład 78 
pasażerów. Bilety na wakacyjne rejsy są już 
dostępne. •

• IN ENGLISH

DIRECT SUMMER FLIGHTS TO 
GDAŃSK AND ZADAR FROM 
RZESZÓW AIRPORT

RZESZÓW AIRPORT SUMMER SCHEDULE 
HAS BEEN EXPANDED BY NEW DESTI-
NATIONS. THE LAUNCH OF SUMMER 
FLIGHTS TO GDAŃSK AND ZADAR, CROATIA, 
OPERATED BY LOT POLISH AIRLINES WAS 
ANNOUNCED AT THE PRESS CONFERENCE, 
WHICH TOOK PLACE IN RZESZÓW AIRPORT 
TERMINAL ON 6 FEBRUARY.

Na trasie Rzeszów-Warszawa wykonywa-
nych jest aż 37 rejsów każdego tygodnia. 

Polski przewoźnik oferuje także sezonowe 
bezpośrednie loty dalekodystansowe do 
Nowego Jorku (EWR). Rzeszowskie lotnisko 
stanowi niezwykle istotny punkt na mapie 
LOT-owskiej siatki połączeń. Jest ona nie-
ustannie rozwijana – teraz przyszedł czas na 
wcielenie w życie kolejnych planów, będących 
realizacją oczekiwań wielu podróżnych 
z Podkarpacia.  – Jestem dumny, że LOT jest 
ważnym partnerem podróży prywatnych 
i służbowych zarówno dla Polaków, jak 
i pasażerów z całego świata. Tylko w 2019 
r. na trasie do i z lotniska Rzeszów-Jasionka 
LOT wybrało ponad 232 tys. osób! Dziękuję 
za zaufanie! Mając na uwadze twarde dane, 
a także owocną współpracę z władzami Pod-
karpacia i lotniska możemy zaproponować 
kolejne połączenia dla mieszkańców regionu. 
Jestem przekonany, że zyskają szerokie uzna-
nie – mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu 
Polskich Linii Lotniczych LOT.

Loty na trasie Rzeszów-Gdańsk będą 
realizowane od 25 kwietnia do 26 września  
według poniższego rozkładu:
LO 3515  |  GDN-RZE  |  12:05-13:25  |  sobota
LO 3516  |  RZE-GDN  |  13:55-15:20  |  sobota 
(od 25 kwietnia do 23 maja)

LO 3516  |  RZE-GDN  |  19:05-20:30  |  sobota 
(od 30 maja do 26 września)

Podróż potrwa jedynie 1 godzinę 20 
minut., co w porównaniu do kilkugodzinnej 
trasy innymi środkami transportu jest 
najbardziej interesującą opcją dotarcia nad 
Bałtyk z Podkarpacia. Natomiast  pierwszy 
samolot do Zadaru odleci 30 maja. Rejsy 
zakończa się 19 września:
LO 569  |  RZE-ZAD  |  13:55-15:55  |  sobota
LO 570  |  ZAD-RZE  |  16:35-18:35  |  sobota

- Nowe połączenia sezonowe doskonale 

The airline operates as many as 37 flights 
a week between Rzeszów and Warsaw. It also 
offers seasonal direct long-distance flights to 
New York City (EWR). Rzeszów Airport is 
a very important part of LOT route network. 
It is constantly expanded – now, it is time 
to implement new plans which meet the 
expectations of many passengers travelling 
from Subcarpathia. ‘I am proud that LOT is 
a major partner of private and business trips 
both for Poles and passengers from all over 
the world. Only in 2019, over 232 thousand 
passengers travelled with LOT to or from 
Rzeszów International Airport. Thank you 
for your trust! Given the hard data as well as 
our fruitful cooperation with Subcarpathian 
authorities and the airport management, we 
can offer more flights in the region. I am 
sure they will be a popular choice,’ said Rafał 
Milczarski, CEO at LOT Polish Airlines.

The flights between Rzeszów and Gdańsk 
will be operated from 25 April to 26 Septem-
ber, according to the following schedule:
LO 3515  |  GDN-RZE  |  12:05-13:25  |  Saturday
LO 3516  |  RZE-GDN  |  13:55-15:20  |  Saturday 
(25 April - 23 May)

LO 3516  |  RZE-GDN  |  19:05-20:30  |  Saturday 
(30 May - 26 September)

The flight duration is only 1 hour 
20 minutes, which is an attractive option in 
comparison to the several-hour journey by 
other means of transport. The first flight to 
Zadar will depart on 30 May. The flights will 
be carried out until 19 September.
LO 569  |  RZE-ZAD  |  13:55-15:55  |  Saturday
LO 570  |  ZAD-RZE  |  16:35-18:35  |  Saturday

‘The new seasonal flights reflect our 
strategy for expanding our summer flights 
offer, long-awaited by, among others, the 
inhabitants of Subcarpathia. With the in-
crease in the prosperity of Polish society, the 
number of tourists changing flights is grow-
ing year by year. LOT new routes will make 
it possible to shorten the time of travelling 
from Rzeszów to sunny Croatia, said Adam 
Hamryszczak, CEO at Rzeszów International 
Airport. Władysław Ortyl, the Marshal of 
Subcarpathia Province, highlights the dy-
namic development of the aviation market in 
Poland. ‘We continue to invest in our airport 
to make it an attractive place for the devel-
opment of passenger and cargo traffic. We 
are aware of the fact that we have to develop 
our transport hub, because that is what the 
airport is for us. We welcome the fact that the 
airlines, including our national LOT Airlines, 
notice our efforts and want to use the created 
opportunities.’

LOT new flights will be served with 
regional aircrafts Bombardier Q40, with 
a seating capacity of 78 passengers. Tickets 
for the summer flights are already available. •   

OFERTA WAKACYJNYCH LOTÓW Z RZESZOWA ZOSTAŁA POSZERZONA O NOWE DESTYNACJE. NA 
KONFERENCJI PRASOWEJ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 6 LUTEGO W TERMINALU PORTU LOTNICZEGO 
RZESZÓW-JASIONKA, OGŁOSZONO, ŻE JUŻ W TE WAKACJE SAMOLOTY PLL LOT POLECĄ DO 
GDAŃSKA ORAZ CHORWACKIEGO ZADARU.

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

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



WAK ACYJNY ODLOT  
DO TUNEZJI
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prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-
-Jasionka. – Robimy wszystko, aby oferta 

była coraz bogatsza, ale również dopasowana 
do potrzeb naszych pasażerów. Dlatego 
aktywnie łączymy podmioty odpowiedzialne 
za sprzedaż z tymi, którzy takie wycieczki 
oferują, aby jak najlepiej przygotować ofertę 
i dotrzeć z nią do jak największej liczby 
pasażerów. Chcemy, aby Tunezja zagościła 
na stałe w siatce połączeń czarterowych 
rzeszowskiego lotniska. 

W sezonie letnim 2020, pasażerowie mają 
do wyboru aż 10 wakacyjnych destynacji 
w 6 krajach.  Podróżni będą mogli wylecieć 
z Rzeszowa do albańskiej Tirany, Burgas 
i Warny w Bułgarii, Antalii i Bodrum w Tur-
cji, na greckie wyspy – Zakhyntos, Rodos 
i Kretę.  Kolejnymi tegorocznymi nowościa-
mi są tunezyjski Monastyr oraz Fuertaventu-
ra. Każdą z wakacyjnych propozycji można 
już zarezerwować w promocyjnych cenach. 
Prognozuje się, że nowe kierunki mogą 
przyczynić się do nawet 40 – procentowego 
wzrostu dynamiki ruchu w 2020 roku. • 

• IN ENGLISH

SUMMER FLIGHTS TO TUNISIA

THE FIRST FLIGHT TO MONASTIR WITH 
NOUVELAIR AIRLINES WILL DEPART FROM 
RZESZÓW AIRPORT ON 11 JUNE. IT WILL 

30 stycznia w Rzeszowie miało miejsce 
wydarzenie o charakterze promo-

cyjnym, pod hasłem „Discover Tunisia”. 
Spotkanie, które odbyło się w formie warszta-
tów, zorganizowane zostało przez Port 
Lotniczy Rzeszów - Jasionka, przy udziale 
Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki, konsoli-
datora lotów czarterowych GTS Poland oraz 
linii lotniczej Nouvelair. W trakcie spotkań 
stolikowych przedstawiciele biur podróży 
i touroperatorów mieli możliwość rozmowy, 
wymiany doświadczeń, a także zapoznać się 
z aktualną ofertą wypoczynku w Tunezji.

Cieszymy się bardzo, że polscy turyści 
będą mogli latać bezpośrednio do Tunezji 
kontynentalnej już w tym sezonie letnim, 
liczymy jednocześnie, że siatka połączeń bę-
dzie stale rozwijana i zahaczy również o wy-
spę Dżerbę – powiedział Ahmed Meddeb, 
Dyrektor Ministerstwa Turystyki Tunezji. 
Natomiast prezes zarządu w GTS Poland, 
Fourat Haddad zaznaczył, że wznowienie 
połączeń z Rzeszowa do Tunezji, to końcowy 
efekt wyzwania, jakie zostało podjęte w ubie-
głym roku wspólnie z touroperatorami: 
EXIM Tours, OASIS Tours, Prima Holiday, 
Sun&Fun Holidays, przy jednoczesnym sil-
nym wsparciu rzeszowskiego lotniska i linii 
Nouvelair.  Połączenia czarterowe w ostat-
nich latach stają się wizytówką naszego 
lotniska. – powiedział Adam Hamryszczak, 

INAUGURATE SUMMER CHARTER FLIGHTS 
TO TUNISIA. SUMMER FLIGHTS TO TUNISIA 
FROM RZESZÓW AIRPORT ARE SCHEDULED 
ON THURSDAY.

On 30 January, a promotional event ‘Discov-
er Tunisia’ was held in Rzeszów. The meeting 
was organised in the form of workshops 
by Rzeszów International Airport with 
the participation of the Tunisian Tourist 
Office, GTS Poland (consolidator of charter 
flights) and Nouvelair Airlines. During table 
meetings, representatives of tourist agencies 
and tour operators had a chance to talk, 
exchange their experience and get to know 
the current holiday offer in Tunisia.

‘We welcome the fact that Polish 
tourists will be able to fly directly to 
continental Tunisia already this summer 
and we hope that the flight schedule will 
continue to expand and include also Djer-
ba Island,’ said Ahmed Meddeb, Director 
at Tunisian Ministry for Tourism. Fourat 
Haddad, CEO of GTS Poland, indicated 
that relaunching flights from Rzeszów to 
Tunisia is the final effect of the challenge 
taken up last year together with tour 
operators: EXIM Tours, OASIS Tours, 
Prima Holiday, Sun&Fun Holidays, with 
the strong support of Rzeszów Airport 
and Nouvelair Airlines. ‘In recent years, 
charter flights have become our showcase,’ 
said Adam Hamryszczak, CEO at Rzeszów 
International Airport. ‘We are doing our 
best to expand our offer and align it with 
the needs of our passengers. Therefore, we 
bring together sales companies and travel 
agencies to prepare the best offer possible 
and reach as many passengers as possible. 
We wish Tunisia to become a regular char-
ter destination at Rzeszów Airport.’ 

In the 2020 summer season, the air-
port will operate flights to as many as 10 
holiday destinations in 6 countries. These 
include Tirana, Albany; Burgas and Varna, 
Bulgaria; Antalya and Bodrum, Turkey; 
and Greek islands – Zakynthos, Rhodes 
and Crete. Other new destinations are 
Monastir in Tunisia and Fuerteventura. 
Tickets for all holiday flights can already 
be booked at attractive prices. It is estimat-
ed that in 2020, the new destinations may 
contribute to an increase in traffic dynam-
ics of up to 40%. • 

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

JUŻ 11 CZERWCA Z RZESZOWSKIEGO LOTNISKA WYSTARTUJE PIERWSZY SAMOLOT LINII 
NOUVELAIR, KTÓRY WYLĄDUJE W MONASTYRZE. BĘDZIE TO INAUGURACJA WAKACYJNYCH 
LOTÓW CZARTEROWYCH DO TUNEZJI.  PASAŻEROWIE, CHCĄCY SPĘDZIĆ  LETNI URLOP 
W TUNEZYJSKIM KLIMACIE, BĘDĄ MOGLI POLECIEĆ DO MONASTYRU W KAŻDY CZWARTEK.

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



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

Barwne pejzaże, dziecięce portrety, obrazy 
pełne kwiatów. Aby nacieszyć oczy wy-

jątkowymi widokami, nie trzeba wybierać się 
na wernisaż. Podróżni, korzystający z usług 
Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”  mogą 
poczuć się jak w prawdziwej galerii sztuki. 
Wszystko za sprawą znajdującej się w termi-
nalu pasażerskim wystawy prac bieszczadz-
kiej artystki Anitty Rotter - Pucz.

Anitta Rotter – Pucz wychowała się w Sano-
ku. Od najmłodszych lat była otoczona przez 
malownicze krajobrazy i bliskość natury, które 

stały się dla niej inspiracją do malowania i spo-
sobem na wyrażenie nieustannego zachwytu 
i fascynacji światem.  Długi czas spędziła jed-
nak w zupełnie innej, miejskiej rzeczywistości, 
na Śląsku – ponieważ właśnie tam ukończyła 
studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycz-
nym. Przez kilka lat artystka mieszkała także 
za granicą – w Szwajcarii, Niemczech i Holan-
dii, gdzie współpracowała z licznymi galeriami 
i poznawała współczesne środowiska akade-
mickie i twórcze, ciągle rozszerzając wiedzę na 
temat sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem 

ODROBINA SZTUKI 
NA RZESZOWSKIM 
LOTNISKU
tekst i zdjęcia    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

malarstwa. Anitta Rotter – Pucz jest częstym 
gościem plenerów i wystaw integracyjnych 
europejskich artystów., m.in. na zaproszenie 
Konsulatu Belgijskiego w Katowicach, uczest-
niczyła w ogólnoeuropejskiej prezentacji sztuki 
Europalia 2001. 

Po wielu latach spędzonych z dala od 
rodzinnych stron, malarka postanowiła po-
wrócić do korzeni. Obecnie mieszka i tworzy 
w pięknie położonym Polańczyku. W swoich 
obrazach wyraża podziw dla otaczającego 
świata, ukazuje jego piękno i harmonię. 
Tematami jej prac są kwiaty, portrety dzieci, 
pejzaż. – Wyzwalam tkwiący w nich urok, 
czar i jakąś tajemnicę – mówi Anitta Rotter 

– Pucz. Jej obrazy są nastrojowe, zachwycają 
niezwykłym światłem, intensywną kolory-
styką i zdecydowanym podobieństwem do 
modela.  Artystka zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, rysunkiem i pastelami.

Osoby odwiedzające wystawę twórczości 
Anitty Rotter – Pucz na rzeszowskim lotnisku, 
mogą wpisać się do pamiątkowej księgi gości, 
a także stać się właścicielami prac biesz-
czadzkiej artystki. Każdy z obrazów został 
wystawiony na sprzedaż. •      

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

• IN ENGLISH

A LITTLE BIT OF ART AT 
RZESZÓW AIRPORT

Colourful landscapes, children’s portraits, 
paintings full of flowers. You do not have 
to attend an exhibition to feast your eyes on 
exceptional works of art. Now, passengers 
travelling from Rzeszów International 
Airport can feel like in a real art gallery. All 
thanks to an exhibition of works of Anitta 
Rotter-Pucz, an artist from Bieszczady, in 
the passenger terminal.

Anitta Rotter-Pucz grew up in Sanok. 
From an early age, she was surrounded by 
picturesque landscapes and nature, which 
became a source of inspiration for her 
paintings and a way to express her admira-
tion and fascination with the world.  Later, 
she spent a long time in a quite different 
urban reality, in Silesia, where she graduat-
ed from the Faculty of Arts and Education. 
For several years, the artist lived abroad, in 
Switzerland, Germany and the Netherlands, 
where she was affiliated with multiple art 
galleries and frequented contemporary 
academic and artistic circles, constantly 
broadening her knowledge of arts, in 
particular painting. Anitta Rotter-Pucz is 
a frequent guest of open-air and integration 

exhibitions of European artists; for example, 
she participated in European arts festival 
Europalia 2001 at the invitation of the 
Belgian Consulate in Katowice. 

After many years spent far from her 
hometown, the painter decided to go back 
to her roots. At present, she lives and works 
in the picturesque town of Polańczyk. In 
her paintings, she expresses admiration for 
the world, showing its beauty and harmony. 
The key themes of her works include flowers, 

children’s portraits, landscapes. ‘I release 
their magic, charm and some mystery,’ says 
Anitta Rotter-Pucz. Her paintings are atmo-
spheric, feature exceptional light, intense 
colours and fidelity to the model.  The artist 
does easel painting, drawing and pastels.

Visitors attending Anitta Rotter-Pucz’s 
exhibition at Rzeszów Airport can sign 
the memorial book and purchase the 
works of the artist. Each of the exhibited 
paintings is for sale. •

ROZKŁAD LOTÓW

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

1-- - - - - 6:30 10:15 FR8224
REJSY DO 23.03.2020 738

----5-- 6:30 10:15 FR8224
REJSY DO 27.03.2020 738

1--- - - - 6:35 10:15 FR8224
REJSY OD 30.03.2020 738

----5-- 16:05 19:45 FR8225
REJSY OD 03.04.2020 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

-2--- - - 6:15 10:15 FR862
REJSY DO 24.03.2020 738

---4--- 7:00 11:00 FR862
REJSY DO 26.03.2020 738

-----6- 14:35 18:35 FR862
REJSY DO 28.03.2020 738

-2--- - - 16:00 20:00 FR862
REJSY OD 31.03.2020 738

---- - -7 17:20 21:20 FR862
REJSY OD 05.04.2020 738

---4--- 18:20 22:20 FR862
REJSY OD 02.04.2020 738

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

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

-2---6- 6:15 9:50 FR7622
REJSY OD 31.03.2020 738

---- - -7 6:30 10:05 FR7622
REJSY DO 22.03.2020 738

---4--- 9:35 13:10 FR7622
REJSY DO 26.03.2020 738

-2--- - - 16:30 20:05 FR7622
REJSY DO 24.03.2020 738

---4--- 18:30 22:05 FR7622
REJSY OD 02.04.2020 738

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

1-- - - - - 10:40 12:30 FR8225 738

----5-- 10:40 12:30 FR8225
REJSY DO 27.03.2020 738

----5-- 20:10 22:00 FR8225
REJSY OD 03.04.2020 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

-2--- - - 10:40 12:55 FR863
REJSY DO 24.03.2020 738

---4--- 11:25 13:40 FR863
REJSY DO 26.03.2020 738

-----6- 19:00 21:15 FR863
REJSY DO 28.03.2020 738

-2--- - - 20:25 22:35 FR863
REJSY OD 31.03.2020 738

---- - -7 21:45 23:55 FR863
REJSY OD 05.04.2020 738

---4--- 22:45 0:55 FR863
REJSY OD 02.04.2020 738

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

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

-2---6- 10:15 12:00 FR7623
REJSY OD 31.03.2020 738

---- - -7 10:30 12:20 FR7623
REJSY DO 22.03.2020 738

---4--- 13:35 15:25 FR7623
REJSY DO 26.03.2020 738

-2--- - - 20:30 22:20 FR7623
REJSY DO 24.03.2020 738

---4--- 22:30 0:15 FR7623
REJSY OD 02.04.2020 738

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



L O N DY N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

-2-4-6- 21:30 23:05 FR3473
REJSY DO 28.03.2020 738

-2-4--- 21:45 23:25 FR3473
REJSY DO 31.03.2020 738

---- -6- 21:55 23:35 FR3473
REJSY OD 04.04.2020 738

L O N DY N S TA N S T E D |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

---4--- 10:45 12:20 FR2137 
REJSY OD 02.04.2020 738

------7 11:35 13:10 FR2135
REJSY OD 29.03.2020 738

 --3---- 11:10 12:45 FR2137
REJSY OD 01.04.2020 738

----5-- 12:35 14:15 FR2137
REJSY DO 27.03.2020 738

-2----- 15:35 17:10 FR2137
REJSY OD 31.03.2020 738

--3---- 15:40 17:15 FR2137
REJSY OD 01.04.2020 738

-----6- 16:05 17:40 FR2137
REJSY OD 04.04.2020 738

------7 21:45 23:25 FR2137
REJSY DO 22.03.2020 738

------7 21:55 23:30 FR2137
REJSY OD 29.03.2020 738

1-3---- 21:55 23:35 FR2137
REJSY DO 25.03.2020 738

1------ 22:00 23:55 FR2137
REJSY OD 30.03.2020 738

-----6- 22:20 23:55 FR2137
REJS 28.03.2020 738

-----6- 22:20 0:00 FR2137
REJSY DO 21.03.2020 738

----5-- 22:40 0:15 FR2137
REJSY OD 03.04.2020 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

--3---- 10:30 12:25  FR3203
REJSY OD 01.04.2020 738

--3---- 10:45 12:40  FR3203
REJSY DO 25.03.2020 738

------7 10:50 12:45  FR3203
REJSY DO 22.03.2020 738

------7 22:25 0:20  FR3203
REJSY OD 09.03.2020 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / 

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

---4--- 6:00 7:30 LH1607
REJSY DO 26.03.2020 CRJ9

123456- 6:05 7:30 LH1607
REJSY OD 30.03.2020 CRJ9

12--56- 6:05 7:35 LH1607
REJSY DO 28.03.2020 CRJ9

1234567 13:20 14:45 LH1605
REJSY OD 29.03.2020 CRJ9

1234567 13:25 14:55 LH1619
REJSY DO 28.03.2020 CRJ9

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / 

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

1------ 5:30 6:25 LO3804
REJSY OD 30.03.2020 E195.E170/DH4

123456- 5:45 6:45 LO3804
REJSY DO 28.03.2020

DH4/E170/E175/E195

1234567 9:05 10:00 LO3806 DH/E170/E175/E19

--34--7 12:05 13:00 LO3810
REJSY OD 29.03.2020 DH4/E170/E195

12--56- 12:20 13:15 LO3810
REJSY OD 31.03.2020 DH4/E170/B737-7

1234567 14:55 15:45 LO3802
REJSY OD 29.03.2020 E165/B737-8

1234567 15:00 15:55 LO3802
REJSY DO 28.03.2020 E175/E190/195

12345-7 16:45 17:40 LO3808 DH4/E170/E175/800

-----6- 18:10 19:10 LO3808 DH4

1-3-5-- 20:00 20:55 LO3812 E170/E175/E195

N O W Y J O R K N E W A R K |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / 

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

1------ 13:40 17:30 LO017
REJSY OD 30.03.2020 A340

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

-2-4-6- 17:40 21:05 FR3472
REJSY DO 28.03.2020 738

-2-4--- 17:55 21:20 FR3472
REJSY OD 31.03.2020 738

---- -6- 18:05 21:30 FR3472
REJSY DO 04.04.2020 738

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

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

---4--- 6:55 10:20 FR2136
REJSY OD 02.04.2020 738

------7 7:45 11:10 FR2134
REJSY OD 29.03.2020 738

 --3---- 7:20 10:45 FR2136
REJSY OD 01.04.2020 738

----5-- 8:40 12:10 FR2136
REJSY DO 27.03.2020 738

-2----- 11:45 15:10 FR2136
REJSY OD 31.03.2020 738

--3---- 11:50 15:15 FR2134
REJSY OD 01.04.2020 738

-----6- 12:10 15:35 FR2136
REJSY OD 04.04.2020 738

------7 17:50 21:20 FR2136
REJSY DO 22.03.2020 738

1-3---- 18:00 21:30 FR2137
REJSY DO 25.03.2020 738

------7 18:05 21:30 FR2136
REJSY OD 29.03.2020 738

1------ 18:10 21:35 FR2136
REJSY OD 30.03.2020 738

-----6- 18:25 21:55 FR2136
REJS DO 28.03.2020 738

----5-- 18:50 22:15 FR2136
REJSY OD 03.04.2020 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

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

--3---- 6:25 10:05  FR3202
REJSY OD 01.04.2020 738

--3---- 6:40 10:20  FR3202
REJSY DO 25.03.2020 738

------7 6:45 10:25  FR3202
REJSY DO 22.03.2020 738

------7 18:20 22:00  FR3202
REJSY OD 09.03.2020 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / 

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

---4-67 11:15 12:40 LH1604
REJSY OD 29.03.2020 CRJ9

123-5-- 11:20 12:45 LH16074
REJSY OD 30.03.2020 CRJ9

1234567 11:20 12:50 LH1618
REJSY DO 28.03.2020 CRJ9

1-345-7 21:55 23:25 LH1606
REJSY DO 27.03.2020 CRJ9

1-345-7 21:55 23:20 LH1606
REJSY OD 29.03.2020 CRJ9

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / 

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

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4/E170/E175/E195/800

--34--7 10:40 11:35 LO3809
REJSY OD 29.03.2020

DH4/E195

12--56- 10:55 11:50 LO3809
REJSY OD 30.03.2020 DH4/E170

1234567 13:20 14:25 LO3801
REJSY OD 29.03.2020 E195/B737-800

1234567 13:30 14:25 LO3801
REJSY DO 28.03.2020 E190/E195

12345-7 15:10 16:05 LO3807 DH4/E170/E175/E195/800

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

1-3-5-- 18:30 19:25 LO3811
REJSY DO 27.03.2020 E170/E175/E195

1-3-5-- 18:35 19:30 LO3811
REJSY OD 30.03.2020 DH4

----5-- 22:35 23:30 LO3803 E170/E175/E195

1234--7 22:40 23:35 LO3803
REJSY DO 26.03.2020 DH4/E170/E175/E195

12345-7 22:50 23:45 LO3803
REJSY OD 29.03.2020 E195

N O W Y J O R K N E W A R K |  P L L L O T

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

TYPE

1------ 19:45 10:20 LO017
REJSY OD 30.03.2020 A340

ROZKŁAD LOTÓW
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

I M P L A N T Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W



Zbliż telefon i odczytaj film
 


