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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.

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

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.'

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. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

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'.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.

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.

DAGMARA
KOWALSKAI

Szkołę dziennikarską prze-
szła w Jedynce i Czwór-
ce. Warsztat telewizyjny 
doskonaliła m.in. w TVN 
Warszawa i TVP 1. W Chil-
lizet codziennie nastawia 
słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media: Jedynka and 
Czwórka. Television tech-
nique has been perfected at 
TVN Warsaw and TVP 1. In 
Chillizet, she sets the chillout 
music on a daily basis 
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

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.

ALEKSANDRA 
BUDKA

Wymarzyła sobie, że 
zawodowo będzie słuchać 
muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej 
opowiada i pisze. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

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.”

ŁUKASZ 
STOLARSKI

Współzałożyciel i Dy-
rektor Zarządzający 
firmy HOME Zarządza-
nie Sp. z o.o., wieloletni 
pracownik Ministerstwa 
Finansów RP. 

ENGLISH A co-founder 
and Managing Director 
of HOME Zarządzanie 
Sp. z o.o., a longtime 
employee of the Mini-
stry of Finance. 

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

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 .
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Karolina, po pierwsze – bardzo Ci dziękuję, że przyje-
chałaś do nas prosto z Wrocławia.
Tak, to prawda, jest to pewna odległość, ale zrobiłam to 
z wielką chęcią. Musiałam tylko trochę pociągi przesta-
wić, ale mam dzięki temu dłuższy dzień. 

Chyba jesteś już przyzwyczajona do takiego stylu 
życia od czasu premiery „Córki trenera” - ale nie 
tej kinowej - bo tak naprawdę ten film żyje swoim 
życiem od dłuższego czasu?
Film żyje swoim życiem już od lipca, ale ja zawsze lubiłam 
intensywny tryb pracy i życia. Jestem już do tego przyzwy-
czajona. Kiedy pierwszy raz spotkałam się z Łukaszem 
byłam na 3 roku w Łodzi. Codziennie przyjeżdżałam do 
Warszawy; to wyglądało tak, że byłam jedną nogą w szko-
le, a jedną na korcie, także ten dystans zupełnie nie ma dla 
mnie znaczenia. Trochę jak tramwaj Łódź – Warszawa. 

Jesteś przyzwyczajona, ale jak łączysz te obowiązki 
ze szkołą? 
Teraz jestem na 5. roku, czyli oficjalnie jeszcze studiuję, 
a w praktyce muszę tylko napisać magisterkę. Nie mamy 
już zajęć, do Łodzi wracam przy okazji, do Teatru Nowego. 
Wcześniej była to kwestia dobrego planowania i  dużych 
chęci w parze z dyscypliną.

Czy jesteś już w stanie powiedzieć czy bardziej ciągnie 
cię w kierunku kina, czy w kierunku teatru?
Na tę chwilę nie mam pojęcia. Chciałabym dużo rzeczy 
sprawdzić, poznać, dopiero wtedy będę mogła się wypo-
wiedzieć na ten temat. Po planie byłam przekonana, że 
tylko filmy i najchętniej "Córka trenera 2, 3, 4", ale oczywi-
ście było to tylko chwilowe. Później zaczęłam pracę z Kubą 
Kowalskim nad spektaklem dyplomowym "Przebudzenie 
wiosny". Totalnie w to poszłam, reżyser dał mi dużo wolno-
ści, bardzo doceniam to spotkanie. Teatr na nowo pojawił 
się w mojej głowie i zobaczyłam, że nie warto się jeszcze 
uprzedzać czy decydować.

Jesteś bardzo skromna, bo tak naprawdę wła-
śnie z przedstawieniem reżyserowanym przez 
Kubę Kowalskiego otrzymałaś nagrodę zagranicą, na 
Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych.
W Rabacie, w Maroko.

To duże osiągnięcie. Jak wspominasz ten czas? 
Przyjechały tam szkoły m.in. z Niemiec, Hiszpanii, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Meksyku, więc mieszanka wy-
buchowa. Wspominam ten czas bardzo dobrze, bo przede 
wszystkim mieliśmy tam przez cały tydzień warsztaty 
aktorskie. Były one po francusku, którego się kiedyś uczy-
łam, więc przy okazji szkoliłam język. Poznałam fajnych 
ludzi, pozwiedzałam miasto. Później dowiedziałam się 
o nagrodzie i było to bardzo miłe, ale to już dodatek do tego 
wyjazdu. Zwłaszcza, że dzień przed zerwałam tam więza-
dło w kostce i moją główną myślą było, żeby ten fizyczny 
spektakl móc w ogóle zagrać.

Rola w „Córce Trenera” jest chyba ważna dla młode-
go człowieka. Nie jesteś sportsmenką, ale aktorką, 
więc gdzieś ten moment na podejmowanie decyzji 
w życiu jest już za Tobą. Twojej bohaterce udało się 

W   Ż YC I U  M I A Ł A M 
TA K I E  S Z C Z Ę Ś C I E ,  Ż E 
TATA  DAWA Ł  M I  DUŻ O 
WOL NO Ś C I  W   DE C Y Z JAC H , 
JA K  P OPE Ł N I A Ł A M 
B Ł Ę DY  T O  ROB I Ł A M  T O 
N A  W Ł A S N E  Ż YC Z E N I E . 

uniezależnić od woli ojca. A czy Ty myślałaś jakbyś 
zrobiła na jej miejscu?
Na pewno zrobiłabym to samo! W życiu miałam takie 
szczęście, że tata dawał mi dużo wolności w decyzjach, 
jak popełniałam błędy to robiłam to na własne życzenie. 
Zawsze sama decydowałam o tym co robię, czym będę się 
zajmować. Praca przy "Córce trenera" dała mi bardzo dużo 
do myślenia a’propos naszej relacji. Jest ona zupełnie inna, 
ale sam tata powiedział mi, że w filmie wychwycił wiele 
punktów wspólnych. Myślę więc, że to historia dosyć uni-
wersalna i nie tylko o sporcie, nie tylko o takiej relacji. 
Przede wszystkim o dojrzewaniu i nie zawsze też dojrzewa-
niu młodej osoby, tylko rodzica do decyzji swojego dziecka. 

Jestem ciekawa jak Twoja rodzina, Twoi najbliżsi odbie-
rają Twoje sukcesy w filmie i teatrze. Córka trenera to 
film psychologiczny, rodzinny.
Tak, ja czuję dużo wsparcia od taty, ale on też często spro-
wadza mnie na ziemię. Pamiętam taką rozmowę przed 
castingiem, powiedział mi: Ty się dziecko nie przejmuj, 
jeśli nie dostaniesz tej roli, bo wiesz jak grasz w tenisa. 
Zdawałam sobie z tego sprawę, ale tym chęci były większe. 
To w ogóle był mój pierwszy casting w życiu; bardzo mi 
zależało ze względu na tematykę filmu i samo spotkanie 
z ekipą, bo od początku wiedziałam, że to są super ludzie, 
czułam od nich super energię. 

To chyba też rola, która bardzo zmieniła Cię nie tylko 
zawodowo, ale też Twój charakter. Czego cię nauczyła? 
Co pozostawiła?
Na pewno postać Wiktorii dała mi dużo siły i nauczyła 
brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Mimo tego, że 
ma siedemnaście lat, jest bardzo rozsądna, bardzo ułożo-
na, wyważona i zanim coś powie to 10 razy to przemyśli. 
Trochę tych cech od niej zabrałam.

Rozumiem, że wcześniej byłaś jej przeciwieństwem?
Bywało różnie, ale oglądając ten film pierwszy raz czu-
łam coś takiego, że ta postać to mieszanka wybuchowa. 
Z jednej strony dałam jej bardzo dużo ze swojego cha-
rakteru, a z drugiej przejęłam trochę od niej. Tata teraz 
żartuje, że taki okres buntu to chyba mam teraz, bo jak 
miałam siedemnaście lat to byłam całkiem spokojnym 
dzieckiem. Teraz ułożyłam sobie w głowie więcej rzeczy. 
Oczywiście nie robię niczego hardkorowego, nie sta-
wiam się mojemu tacie bez powodu, ale na pewno jestem 
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GROM A DZ IĆ   W   S OB I E  Z Ł E J  E N E RGI I.

Bardzo chciałam się dostać do Łodzi ze wzglę-
du na szkołę, ale nigdy wcześniej nie byłam 
w tym mieście. Na początku miałam pewne 
obawy, ale to szybko przeszło. Łódź jest te-
raz jednym z moich najukochańszych miast. 
Pamiętam też pierwszą rozmowę z Irkiem 
Czopem, opiekunem mojego roku, który jak 
dowiedział się, że jestem z Wałbrzycha to po-
wiedział: Zobaczysz, w Łodzi ci się spodoba! 
Szybko się odnajdziesz. I miał trochę racji, bo 
czego by nie mówić o Łodzi, to jest ona nie-
oczywista i jak już tam trochę pomieszkałam 
i znalazłam swoje miejsce to szybko poczu-
łam się jak w domu. Nigdy nie pożałowałam 
tego wyboru.

Dzięki Łodzi spotkałaś się na planie 
z Jagodą Szelc [Monument – przyp. red.], 
która tak naprawdę jeszcze niedawno 
sama była debiutantką. Co czerpiesz od 
młodych twórców, a co daje Ci praca z do-
świadczonymi aktorami?
Każdego staram się obserwować i  jak naj-
więcej od nich nauczyć. W Jacku Braciaku, 
oprócz oczywiście talentu aktorskiego, im-
ponuje mi jego umiejętność koncentracji 
w każdym momencie. Co by się nie działo na 
planie, mówię o rzeczach technicznych, ta-
kich jak ustawianie sprzętu, światła, on jest 
tak w 100% w swoim świecie, skupiony przed 
każdą sceną. Z Jagodą Szelc spotkałyśmy 
się, gdy byłam na czwartym, a ona na piątym 
roku studiów. Bardzo dobrze wspominam to 
pierwsze spotkanie. Ona nas nie znała, my 
jej nie znaliśmy, wleciała do sali taka na lu-
zie: Siema! Cześć! I była bardzo przygotowa-
na, miała scenariusz, miała dużo pomysłów 
na ten film, ale była też otwarta na nasze 
sugestie i na nas, chciała nas przede wszyst-
kim poznać. To mi się najbardziej w ludziach 
i pracy podoba. Z jednej strony przygotowa-
nie, a z drugiej taka otwartość, pokora w sto-
sunku do innych. 

Czyli powinnam Ci życzyć takich wła-
śnie ludzi we współpracy w najbliższej 
przyszłości. A czego ty chciałabyś od 
przyszłości właśnie?
Dobrych ludzi, bo jestem zdania, że z takich 
dobrych spotkań mogą wyjść dobre projekty. 
Tego mogłabym sobie życzyć.  

minam o złych sytuacjach, staram się nie 
gromadzić w sobie złej energii. Jeśli chodzi 
o pracę to jak czegoś nie jestem pewna to po 
prostu tego nie robię, staram się nie praco-
wać na pół gwizdka ani nie pracować z ludź-
mi, do których nie mam zaufania, więc jak 
już coś robię to z pełnym oddaniem. 

Pochodzisz z Wałbrzycha. Przyjeżdżasz do 
rodziny, masz ku temu możliwości zawodo-
we, ponieważ występujesz tam na scenie.
Tak, w Teatrze Dramatycznym.

Z Dolnego Śląska bliżej jest do zachodnich 
lub południowych sąsiadów; czy łatwo 
było dotrzeć do Łodzi, do szkoły filmowej? 

bardziej bezpośrednia. Wiele mi to daje, nie 
tylko w odniesieniu do tej relacji.

To chyba też naturalny proces dojrzewania, 
także w tym zawodzie, w świecie, który 
nie jest łatwy i na pewno nie będzie. Czy 
obawiasz się tego w jakiś sposób? 
To na pewno nie jest mój główny punkt rozwa-
żań. Wiadomo, zdarzają się różni ludzie, ale 
ja mam tak, że staram się koncentrować tyl-
ko na tym dobrym. Jestem też takiego zda-
nia, że cokolwiek się dzieje to każda sytuacja 
nas w jakiś sposób kształtuje. Przekonałam 
się o tym, odnosząc się do mojego życia, nie 
tylko zawodowego. Ze wszystkiego staram 
się wyciągnąć jakąś lekcję. Często też zapo-

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Renaissance Warsaw Airport Hotel za udostępnienie wnętrza na 
potrzeby sesji zdjęciowej, dla H15 Boutique Hotel za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu oraz Moon Island za biżuterię.
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ENGLISH 

GIRL FROM THE TRAIN

For our conversation she arrived right from the 
Central Station. She came from Wrocław. After 
photoshoot she ran out to attend rehearsal for 
theatre production in Łódź. Currently – the most 
famous coach’s daughter – Karolina Bruchnicka 
opens new chapters in her acting repertoire. And 
she does it with her trademark peacefulness. 
I guess it’s hard to mess with her head.

Firstly, Karolina – thanks for coming 
straight from Wrocław.
That’s true, it’s a bit of a distance, but I came 
gladly. I just had to move some things around, 
but thanks to that my day is longer.

You’re probably used to this kind of life 
after “Coach’s daughter” premiere. I guess, 
this movie lived it’s own life for a while?
Yes, it has been alive since July. I always liked 
this way of living and working. I’m used to 
that. When I first met Łukasz, it was my third 
year of acting classes in Łódź. I was in Warsaw 
daily, in school, on tennis court, so this dis-
tance isn’t much for me. It was like a tram for 
me, Łódź – Warsaw tram.

You’re used to it, but how do you man-
age this life?
Well, I’m in my fifth year of studying acting, 
which means I am still a student, but in prac-
tice I just have to write my master thesis. 
We don’t have any classes anymore, I travel 
to Łódź only for rehearsals at Teatr Nowy. 
Before that, it was a matter of good planning 
and great ambitions.

Is this passion of yours more cinema orient-
ed, or are you rather interested in theatre?
Well, I don’t know yet. I would like to try 
some things before I’ll make my mind. After 
shooting this movie, I was convinced that this 
industry is all I need, preferably, “Coach’s 
daughter 2, 3 and 4”. After I started working 
with Kuba Kowalski at “Spring awakening”. 
I went into this all the way, the director gave 
me a lot of freedom, I really appreciated it. 
The idea of theatre came back to my head and 
I realized that I shouldn’t just let it go.

You’re very modest. The play directed 
by Kuba Kowalski won international 
prize at ITSelF.
In Rabat, Morocco.

It’s a big accomplishment. How do you 
remember this time?
Schools from all around the world were par-
ticipating – German, Spain, Ivory Coast, 
Mexico  - you name it. I remember this as 
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a pleasant time, mainly because we had acting classes 
for a whole week. They were in French, and I used to 
know a bit of French, so it was a great opportunity to 
better my language skills. I met amazing people, went 
sightseeing. When I found out that we won, it was very 
nice, but it is only an addition to the whole experience. 
Especially considering the fact, that I broke ma liga-
ment only day before, so my only thought was to just 
go through the performance.

Your role in “Coach’s daughter” is really important for 
a youngling. You are not a sportswoman, you are an 

actress, so decision time is long gone. Your character 
was able to gain independence from her father. Were 
you wondering, what would you do in her place?
I would do the same. I had this luck that my father gave me 
a lot of support and if I made mistakes, I made them on my 
account. I always decided for myself. During the “Coach’s 
daughter” shoot, I gained a lot of understanding about 
my relationship with my father. On surface, it’s totally dif-
ferent, but even my dad said that there are many similar 
situations in our household. Mostly it’s about growing up, 
not only the way the children grow up, but also parent’s 
growth in understanding child’s decisions.
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I wonder how your family, your relatives 
take your successes. “Coach’s daughter” 
is psychological movie about family.
Yes, I feel a lot of support from my father, but 
he also brings me down on earth very often. 
I remember that before casting, he told me: 
Don’t worry, child, if you don’t get this part 
because you know how to play tennis. I knew 
that, but it motivated me even more. It was the 
first casting in my life, I was very invested in it, 
thanks to movie’s main plot. When I met the 
crew, I instantly knew that these are awesome 
people, I felt their energy.

It’s also a part that helped not only your 
professional career but also your charac-
ter. What did it teach you? What did it 
leave in you?
Wiktoria’s character gave me a lot of strength 
and taught me to be responsible for my ac-
tions. Even tough, she was only 17, she was 
very reasonable, kind and polite. She thought 
twice before saying anything. I kept some 
part of her for myself.

You were a total opposite, then?
It differed. Watching this film, for the first 
time I felt that this character is a bomb. On the 
one hand – I gave her a lot from me, on the oth-
er – took a bit from her. My dad jokes that my 
rebel phase only now activated, because when 
I was 17, I was rather calm. Now I understand 
a lot more. Of course, I don’t do any hardcore 
stuff, but I am definitely more straightfor-

I’m from Wałbrzych, said: you’ll like it here. 
And he was right. Łódź is mysterious, and, af-
ter living there for a while, I quickly find a place 
that felt like home. I never regretted it.

Thanks to Łódź you met with Jagoda Szelc 
during shooting a movie. She is also a new-
comer. What does working with young 
artists give to you? And how is it different 
from working with someone experienced?
I try to watch everything and learn as much 
as I can.  In working with Jacek Braciak, what 
impressed me the most, apart from great 
acting talent, was his ability to focus at any 
given time. Whatever was happening, any 
technical glitches, lights or anything, he was 
100% there, focused. I met Jagoda Szelc when 
I was in my fourth year and she was in her 
fifth. I really enjoyed our first interaction. She 
came in to rehersal, totally relaxed and said: 
Hey, hi, hello! She was prepared, had a script 
ready and lots of ideas for this movie, but was 
also open to our suggestions and us. She really 
wanted to get to know us. It’s the best part of 
people and this job. On the one hand – profes-
sionalism, on the other – openness and hum-
bleness regarding others.

So I should probably wish you more such 
interactions in the future. And what 
would you like in the future?
Good people. I think that from good interac-
tions come good projects. That’s what I would 
wish for myself.  

ward. I gained a lot from this experience, not 
only in this particular relationship.

It’s probably natural way of growing up, even 
as an actress, in a world that just doesn’t get 
any easier. Are you afraid of that?
It’s certainly not the center of my consider-
ation. You know, there are different people on 
this planet, I try to focus on the good parts. 
I also think that whatever happens, every sit-
uation shapes us in one way or another. I real-
ized that, not only in my professional career, 
but also in my private life. I try to learn from 
everything. I often forget about bad times, 
I don’t want accumulate bad energy. If I don’t 
know or understand something in my work, 
I just don’t do it. I try not to half-ass anything 
or work with people I don’t trust. If I do some-
thing, I do it 100%.

You are from Wałbrzych. You travel to 
your family. It’s easy thanks to your job 
at local theatre.
Yes, in Teatr Dramatyczny.

It’s closer from Lower Silesia to our 
eastern or southern neighbors. Was it as 
easy to get to film school in Łódź?
I really wanted to get there, because of the 
school, but I have never been there. I was wor-
ried at first but I overcame it really fast and now 
it’s one of my most bellowed cities in Poland. 
I remember my conversation with Irek Czop, 
our year’s patron, who, after finding out that 
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

darza mi się zastanawiać jak roz-
kochać ludzi w hokeju. Pokazać im 
piękno jazdy na łyżwach, udowodnić 

dynamikę i siłę, wyliczyć szybkość czy może 
wspomnieć o twardych mężczyznach, ich nie-
ustępliwości a czasem nawet brutalności?

Żyję w kraju wielbiącym piłkę nożną i sko-
ki narciarskie. Momentami również siat-
kówkę. Trudno to negować, wręcz należy sza-
nować. W takiej rzeczywistości jednak hokej 
pozostanie dyscypliną niszową dopóki sam 
się nie zmieni lub póki nie pojawi się w nim 
jakiś Małysz czy Lewandowski. Kurek mógł-
by nie wystarczyć. Problem jednak w tym, że 
polski hokej wciąż przyciąga nieodpowied-
nich ludzi. Czy to na poziomie zawodo-
wym czy amatorskim. Właśnie dlatego rozko-
chanie w nim Polaków może się nie udać.  

Kiedy analizuję (subiektywnie) miejsce 
hokeja w polskiej rzeczywistości, odnoszę 
wrażenie, że coś z nami nie tak. W tej czę-
ści Europy otaczają nas same mocne hoke-
jowo nacje. Czy one się mylą? I czy mylą się 
kibice w Ameryce Północnej? Hale mogą-
ce pomieścić kilkanaście tysięcy widzów 

wypełniają się na niemal na każdym meczu 
NHL do ostatniego miejsca. Przed telewi-
zorami z kolei zasiadają miliony widzów 
przyzwyczajonych do tego, że otrzymują 
produkt najwyższej jakości, zarówno spor-
towej, jak i telewizyjnej. 

W Polsce hokej jest ukryty, jakby pogo-
dził się z rolą wypełniacza luki.  Jakby dzia-
łacze chcieli powiedzieć do kibiców: ok, 
my tu sobie będziemy spokojnie grać, a wy 
oglądajcie futbol. 

Dlaczego o tym piszę? Bo hokeiści w ostat-
nich tygodniach sezonu dali jak na tacy, 
prawie darmową reklamę tej dyscyplinie. 
Grali do upadłego, wiele razy kończąc me-
cze po dogrywkach. Jeden z nich zakończył 
się w czwartej. Hokeiści wjechali na lód o 20:00, 
zjechali z niego o 1:03 w nocy. Bo musie-
li grać czwartą dogrywkę. Skończyli w 126 
minucie. W sporcie, który jest uznawany za 
najszybszą dyscyplinę zespołową świata; 
sporcie, w którym nikt się nie oszczędza, 
bo tak się na lodowisku po prostu nie da, 
a na symulację nie ma zwyczajnie czasu.   

Gwoli formalności… Mistrzem Polski 
został GKS Tychy, po rozegraniu 62 spotkań, 
od września do 13 kwietnia. Wybierzcie 
się w  kolejnym sezonie choćby na 10% 
tych meczów i  oceńcie czy warto. Ja – 
nie mam wątpliwości.   

ENGLISH

HEAD OVER HEELS…

(a thing about a niche sport)

I sometimes wonder how to make people fall 
in love with hockey. To show them the beau-
ty of ice skating, prove dynamics and force, 
calculate velocity or perhaps mention tough 
guys, their perseverance, and sometimes 
even brutality?

In my country, people love football and ski 
jumping. And volleyball, from time to time. 

Z
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    NA ZABÓJ...
We can’t deny that; we should even appreciate 
that. But in such circumstances, hockey will 
remain a niche sport until it changes, or un-
til some Małysz or Lewandowski comes up. 
Kurek might not be enough. The problem 
is that Polish hockey still attracts wrong peo-
ple, both at the amateur and profession-
al level. That’s why sport fans might not 
fall in love with it.

When I analyse (subjectively) the place 
of hockey in Polish reality, it seems to me 
that something is wrong with us. We’re sur-
rounded by hockey-loving nations. Are they 
wrong? Are hockey fans in North America 
wrong? Halls that can house several thou-
sand spectators are filled to capacity during 
almost every NHL game. At the same time, 
millions of hockey fans sit in front of the 
TV, used to getting a top quality product, 
both in terms of sport and broadcast. 

In Poland, however, hockey seems to 
be hidden, as if it resigned itself to being 
an irrelevant filler. As if hockey players want-
ed to say, ‘Fine, don’t mind us; we’ll be playing 
here, and you may watch football.’

Why am I writing it? Because in the last 
weeks of the season, Polish hockey players 
gave the sport publicity almost for free. 
They were fighting to death, playing a  lot of 
overtimes. Up to four, in one of the games. The 
hockey players entered the rink at 20.00 and 
left it at 1.03. Because they had to play four 
overtimes. The game lasted 126 minutes 
– that’s a lot for a sport considered to be 
the fastest team sport in the world; where 
players don’t save themselves, because 
it’s impossible on the rink, and there’s no 
time for simulations.

For formality’s sake… The winner of the 
National Championships was GKS Tychy, af-
ter 62 games played from September to 13 
April. The next season, try and go to at least 
10% of these games and check if it’s worth 
it. I’m certain of that.  

(RZECZ O SPORTOWEJ NISZY)

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 
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KOLOROWE ZŁOTO

KOSTARYKA

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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KOLOROWE ZŁOTO
Kostaryka zajmuje zaledwie 0,03% powierzch-
ni Ziemi, a mimo to na jej terenie znajduje się 
blisko 5% światowej różnorodności biologicz-
nej. Położona między kontynentami, miliony 
lat temu stanowiła most dla niezliczonej ilości 
gatunków roślin i zwierząt, które mieszając 
się między sobą stworzyły jeden z najbogat-
szych ekosystemów na świecie. Jest to rów-
nież kraj ludzi niezwykle pogodnych, gdzie 
walutą jest nie tylko Colón, ale także uśmiech. 
Zapraszam w podróż do Kostaryki - kraju, 
w którym urodziła się Matka Natura. 

OD WULKANU DO WULKANU
Kostaryka to ziemia zrodzona z wulkanów. 
Przez kraj przebiega pacyficzny pierścień 
ognia, a między pasmami górskimi i rozle-
głymi płaskowyżami kryje się prawie 200 
wulkanów. Na szczęście tylko 5 z nich - Are-
nal, Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás 
i Irazú jest aktywnych. Najbardziej rozpo-
znawalnym wulkanem Kostaryki jest Are-
nal, który wznosi się dumnie nad prowincją 
Guanacaste. Widzę go z daleka. Góruje nad 
maleńkim kościołem w La Fortuna i nad jed-
nym z najpiękniejszych lasów deszczowych 
w kraju. Odbija się w lustrze jeziora leżącego 
u jego stóp, ale chowa się za chmurami każ-
dego poranka. Tak, jakby nie chciał pokazać 
się bez słońca. A może wie, że nie przyjecha-
łam tu dla niego? Jego szczyt jest niedostępny 
dla turystów, ale u podnóży można chodzić 
z głową w chmurach. Wybieram park Misti-
co słynący z mostów wiszących wśród bujnej 
roślinności, gdzie wita mnie zimny i wietrzny 
poranek. Temperatura powietrza wynosi zale-
dwie 15 stopni, a silny wiatr nie daje złudzeń 
- w Ameryce Środkowej też można zmarznąć. 
Wejście w las deszczowy sprawia, że przenikli-
wy wiatr i wszystkie nieistotne sprawy gdzieś 
znikają. Zostają jedynie gęste chmury, które, 
otaczając korony tropikalnych drzew, two-
rzą nieprawdopodobną scenerię. Ciszę prze-
rywają nieznane mi odgłosy życia połączone 
ze skrzypieniem stalowych lin, podtrzymu-
jących wiszące 30 metrów nad ziemią mosty. 
Wędrówka w tak pięknym otoczeniu, w zu-
pełnej samotności (o 7 nad ranem większość 
turystów śpi), to najlepsze rozpoczęcie dnia, 
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OGROM N EGO ZŁOTEGO BY K A 

I W R ZUCIŁA GO DO WODOSPA DU 

JA KO OFI A R Ę DLA SWOICH BOGÓW. 

jakie mogłam sobie wymarzyć. Decyduję się 
odpocząć w gorących źródłach (dzięki Ci, 
wulkanie Arenal), które znajdują się pod nie-
pozornym wiaduktem. Podgrzewana przez 
wulkan woda przepływa również przez kilka 
resortów wybudowanych tuż obok, jednak 
nie ma tam dzikich zwierząt bawiących się na 
brzegu, kawałków lawy płynących z nurtem 
rzeki czy małych zatoczek, uformowanych 
przez napływające kamienie i powalone wia-
trem drzewa. 

KOLORY NIEBA
Po pokonaniu górskiej drogi pełnej ubytków 
w asfalcie i zwierząt przechodzących dziar-
sko z łąki na łąkę w najmniej oczekiwanym 

momencie, docieram do jednego z najpięk-
niejszych wodospadów w kraju. Jego wyso-
kość jest imponująca (ma blisko 90 metrów) 
podobnie jak to, że znajduje się on w starym 
kraterze wulkanicznym. Według legendy, 
rdzenna ludność tego obszaru zbudowała 
kiedyś ogromnego złotego byka i wrzuciła 
go do wodospadu jako ofiarę dla swoich bo-
gów. Podczas pełni księżyca byka można zo-
baczyć leżącego na dnie laguny, a od tamtej 
chwili obszar otaczający Catarata del Toro 
nazywa się Toro Amarillo - Żółty Byk. Wo-
dospad jest otoczony bujną przyrodą, której 
niezwykle uroczymi przedstawicielami są ko-
libry. Obserwuję jak wesoło fruwają dookoła 
kwiatów, jednak szybko orientuję się, że coś 
tu jest nie w porządku. Kolibry nie są mały-
mi, niewinnymi ptaszkami, które całe dnie 
spędzają na piciu nektaru - to bezwzględni 
i brutalni wojownicy, którzy w walce o teryto-
rium nie znają żadnych granic. Przechodząc 
przez skąpaną w zieleni łąkę, docieram do 
kolejnych wodospadów. Te są o wiele niższe, 
jednak urokiem nie ustępują większemu kole-
dze. Są dwa, a ich woda przybiera niezwykły, 
błękitny kolor. Jest też przeraźliwie zimna 
przez co kąpiel w maleńkich lagunach nie 
jest aż tak przyjemna, jak mi się wydawało. 
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wydarzenia temu towarzyszące są uznane za niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe Kostaryki.

KROKODYLE ŁZY
Na brzegu rzeki Tárcoles prawie zawsze leniwie wy-
legują się krokodyle. Stan wody, w której przebywają 
pozostawia niestety wiele do życzenia, gdyż Tárcoles 
jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką w kraju. Ma to 
negatywny wpływ na zdrowie olbrzymich gadów, tak 
samo jak ich regularne dokarmianie przez nieodpo-
wiedzialnych turystów. Dokarmianie modyfikuje za-
chowanie zwierząt, które kojarząc człowieka z jedze-
niem stają się jeszcze bardziej agresywne. Kostaryka 
od 1948 roku nie posiada armii, a wszystkie wydatki 
związane z uzbrojeniem czy obroną kraju poświęca na 
ochronę przyrody, rozwój szkolnictwa i kultury. Różne 
organizacje walczą z agencjami turystycznymi, któ-
rych główną ofertą jest wabienie krokodyli ku uciesze 
gawiedzi i uczą, że ingerencja człowieka w przyrodę 
nie zawsze przynosi pożądane efekty.

Temperatura powietrza sięga 35 stopni, a mimo to mam 
wrażenie, że pod wodą w moje ciało wbijają się setki lo-
dowych igieł. Ciężko znaleźć argument, by zostać w tej 
lodowatej wodzie kilka minut, ale przekonuje mnie, że 
to jedyna okazja, aby wykąpać się w wodospadzie o ko-
lorze nieba, gdy nad moją głową fruną ku słońcu bajeczne 
motyle blue morpho. Więc zostałam. 

MIĘDZY KONIEM A BYKIEM
Prowincja Guanacaste ze swoim klimatem tropikalnej 
sawanny od zawsze sprzyjała hodowli bydła. Zanim 
miasto Liberia stało się stolicą owej prowincji, do 1821 
roku należało do Nikaragui i składało się z zaledwie 
pięciu hacjend. Stały one w cieniu rozłożystych drzew, 
a wokół ich bram pasły się dziko byki. Raz w roku wła-
ściciele gospodarstw zapraszali lokalnych kowbojów 
- Sabaneros - by ci dosiadali nieokiełznanych osobni-
ków. Całe miasto przyjeżdżało wtedy oglądać ich zma-
gania, a tradycja ta jest kultywowana po dziś dzień. 
Mam niezwykłe szczęście i kilka godzin spędzam w Li-
berii, gdzie głównymi ulicami miasta przejeżdżają 
Sabaneros dosiadający swoich pięknie przystrojonych 
koni. Ubrani w białe koszule, spodnie khaki i kapelu-
sze, dumnie prezentują się na swoich rumakach, któ-
rych liczba przekracza tysiąc. Między końmi spokojnie 
przechadzają się byki, do których co chwila podbiega-
ją dzieci, by dotknąć ich pięknych rogów. Od 2013 
roku przemarsz kowbojów ulicami miasta i wszystkie 
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Pomylił się, bo to nie cenny kruszec jest naj-
większym skarbem kraju, a życie zamiesz-
kujące jego gęste lasy, kręte rzeki i zbocza 
wulkanów - złoto w najpiękniejszej postaci. 
Mieszkańcy kraju powtarzają nieustannie 
Pura Vida co oznacza cieszenie się życiem 
i docenianie każdego nowego dnia. A więc, 
Pura Vida!

ENGLISH 

COLOURFUL GOLD

Although Costa Rica covers only 0.03% of 
Earth’s surface, it crams almost 5% of the plan-
et’s biodiversity. Its location between conti-
nents made it a bridge for multiple species of 
fauna and flora, which together created one 
of the richest ecosystems in the world. It’s 
a country of happy people, whose currency is 
not only Colón, but also smile. Please join me 
on a journey to Costa Rica – a country where 
Mother Nature was born.

FROM VOLCANO TO 
VOLCANO
Costa Rica is a land born of volcanoes. It’s lo-
cated on the Ring of Fire, and there are almost 
200 volcanoes among the mountains and vast 
plateaux. Luckily, only five of them – Arenal, 
Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás and Irazú 
– are active. The best-known volcano in Costa 
Rica is Arenal, majestically soaring over the 
Province of Guanacaste. I can see it from afar. 
It overlooks the small church in La Fortuna 
and one of the most beautiful rainforests in 
the country; it reflects in the water of a nearby 
lake, but hides behind the clouds every morn-
ing. As if it didn’t want to show itself without 
sunshine. Perhaps it knows I didn't come here 
for it. Its peak is inaccessible to tourists, but 
you can walk with your head in the clouds 
at its foot. I opt for the Mistico Park, fa-
mous for its bridges hanging among lush 
vegetation, where I’m greeted by a  cold 
and windy morning. The air temperature is 
only 15 degrees, and the strong wind proves 
that you can get cold in Central America, 
too. When I enter the rainforest, the fierce 
wind and all irrelevant matters disappear. 
What remains is thick clouds surrounding 
the crowns of tropical trees, creating an 
amazing scenery. Silence is punctuat-
ed by faint sounds of life and creaking 
steel ropes of bridges suspended 30 me-
tres above ground. A  solitary hike (at 7 
a.m. most tourists are sound asleep) in 
such beautiful surroundings is the best 
beginning of a day I could imagine. I de-
cide to rest in hot springs (thank you, Arenal 
Volcano) situated under an inconspicuous 
viaduct. The water, heated by the volcano, 
also flows through several resorts built in the 

 KO S TA RY K A  T O  J E DE N  Z   N I EW I E LU 
K R A JÓW,  GDZ I E  B E Z  PROB L E M U 

MOŻ N A  Z N A L E Ź Ć  DZ I K I E  PL A Ż E  I   M I E Ć 
K AWA Ł E K  Ś W I ATA  T Y L KO  DL A  S I E B I E . 

RAJSKIE PLAŻE
Plaże Kostaryki mają piasek biały jak śnieg, 
czarny jak smoła i pomieszany, który, chociaż 
nie jest najbardziej urodziwy, pokrywa więk-
szość wybrzeża pacyficznego. Obawiałam się, 
że w szczycie pory suchej będę zmuszona wal-
czyć o miejsce na plaży, ale tak się nie dzieje. 
Przez cały czas jestem sama na drodze, sama 
w przydrożnych barach z lokalnym jedze-
niem. Gdy odkrywam kolejne bezludne plaże 
pełne małych krabów i papug skrzeczących 
nad moją głową zastanawiam się, czy aby na 
pewno nie łamię jakichś przepisów. W końcu 

znajduję turystów - są ściśnięci w Puntarenas, 
Jacó, Quepos i Dominical. Nikt z nich nie wy-
chodzi za granicę tych turystycznych miej-
scowości, a ja zastanawiam się jakie znacze-
nie ma to, że większość z nich przyjechała tu 
z USA. Kostaryka to jeden z niewielu krajów, 
gdzie bez problemu można znaleźć dzikie pla-
że i mieć kawałek świata tylko dla siebie. Wy-
starczy tylko wyjechać z miejscowości...

Nazwa kraju została nadana przez Krzysz-
tofa Kolumba w 1502 roku, który przekona-
ny o odnalezieniu krainy płynącej złotem, 
nazwał ją Costa Rica - bogate wybrzeże. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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surroundings, but there are no wild animals 
playing on the riverside, pieces of lava flowing 
downstream or small bays formed by flowing 
rocks and uprooted trees. 

COLOURS OF THE SKY
The mountainous road, with holes in the as-
phalt and wild animals crossing it on their 
way from one meadow to another when you 
least expect it, leads me to one of the most 
beautiful waterfalls in the country. Its height 
is impressive (about 90 metres), just like the 
fact that it's located in an old volcano crater. 
Legend has it that the indigenous people 
of this area once built a huge golden bull 
and throw it into the waterfall as an offering 
to their gods. During a full moon, the bull 
can be seen on the bottom of the lagoon 
and since that day, the area surrounding 
Catarata del Toro is called Toro Amarillo, 
which means Yellow Bull. The waterfall 
is surrounded by lush vegetation, and the 
area is home to hummingbirds. I  observe 
them flying joyfully around flowers, but 
I  soon realise there’s something wrong 
here. Hummingbirds aren’t small, innocent 

K O L O R O W E  Z Ł O T O

birds, drinking nectar all day – they’re fierce 
and ruthless warriors, which know no limits 
in fighting for their territory. I cross a green 
meadow and reach some more waterfalls. 
These are much smaller than the previous 
one, but equally beautiful. There are two of 
them, and their water is sky-blue in colour. But 
it's also freezing cold, which makes swimming 
in the small lagoons less pleasant than I ex-
pected. The air temperature is 35 degrees, but 
I can still feel hundreds of icy needles piercing 
my body in the water. It’s hard to find a rea-
son to stay in that icy water for a few minutes, 
but I figured that it’s my only chance to swim 
in the sky-blue waterfall with fabulous butter-
flies blue morpho flying over my head towards 
the sun. And so I stayed. 

BETWEEN A HORSE 
 

AND BULL
Thanks to its climate of tropical savannah, the 
Province of Guanacaste has always favoured 
cattle breeding. Before Liberia became the 
province capital, until 1821, it was a part of Nic-
aragua and comprised only five haciendas. 
They were located under spreading trees, and 
bulls were grazing around their gates. Once 
a year, the farm owners invited local cowboys 
– Sabaneros – and asked them to mount the 
untamed ones. The whole city came to watch 
their struggle, and this tradition is still cul-
tivated. I spend a few hours in Liberia and I’m 
incredibly lucky to see Sabaneros riding beau-
tifully adorned horses down main city streets. 
There are over a thousand of them. They are 

M I E S Z K A Ń C Y  K R A J U  P OW TA R Z A JĄ 
N I E U S TA N N I E  PU R A  V I DA  C O  OZ N AC Z A 
C I E S Z E N I E  S I Ę  Ż YC I E M  I   D O C E N I A N I E 
K A Ż DE G O  N OW E G O  D N I A . 
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wearing white shirts, khaki trousers and hats 
and they look very majestic. Bulls are walking 
calmly among the horses and now and then, 
they’re approached by children, who want to 
touch their beautiful horns. Since 2013, the 
march of cowboys down city streets and all 
accompanying events are considered intangi-
ble cultural heritage of Costa Rica.

CROCODILE TEARS
The bank of the Tárcoles River is almost al-
ways occupied by crocodiles. Unfortunate-
ly, the condition of the river water leaves 
much to be desired, since the Tárcoles is the 
most contaminated river in the country. It 
affects the health of the large reptiles, just 
like the fact that they’re regularly fed by 
irresponsible tourists. Such feeding mod-
ifies animals’ behaviour, which as a result 
start to associate humans with food and 
become even more aggressive. Since 1948, 

Costa Rica doesn’t have an army, and all 
weaponry and defence expenditure is spent 
on environmental protection as well as the 
development of culture and school system. 
Numerous organisations fight against tour-
ist agencies, whose main offer is attracting 
the crocodiles to the amusement of people, 
and try to raise awareness that human in-
tervention in nature doesn’t always have de-
sired effects.

PARADISE BEACHES
Beaches in Costa Rica boast snow-white and 
pitch-black sand as well as a  combina-
tion of the two, which isn’t very attractive, 
but covers most of the Pacific shore. I was 
worried that in the high dry season, I would 
have to fight for a spot on the beach, but 
it wasn't so. I was alone on the road most 
of the time, alone in roadside bars with 
local food. When I discover some more 

deserted beaches full of small crabs and 
parrots squawking over my head, I wonder 
whether I’m not breaking any rules. Finally, 
I find some tourists – they’re crowded in 
Puntarenas, Jacó, Quepos and Domini-
cal. None of them ever leave these tour-
ist towns, and I wonder what difference it 
makes that most of them are from the US. 
Costa Rica is one of few countries where 
you can easily find a wild beach and have 
a piece of the world all to yourself. Suffice 
to leave a town…

The country was named by Christopher 
Columbus in 1502. The sailor thought he 
found a country full of gold and named it Cos-
ta Rica – a rich coast. He was wrong, because 
the country’s biggest treasure isn’t gold but 
life in its thick forests, winding rivers and 
volcano slopes. The locals constantly repeat 
a phrase Pura Vida, which means to enjoy life 
and cherish every new day. So, Pura Vida!  





omorskie od lat rozbudowuje swoją 
ofertę „wodną”, rozwijając ją  także 
w nieco mniej oczywistych kierun-

kach. Choć plaże oraz sporty wodne nadal 
przyciągają tysiące osób nad Bałtyk warto 
spojrzeć na region z nieco innej perspekty-
wy, np. tramwaju wodnego. 

W Gdańsku sezonowo funkcjonują dwie li-
nie tramwaju wodnego F5 i F6. Pierwsza z nich 
zaczyna swoją podróż na Żabim Kruku. Ko-
rzystając z niej odwiedzić możemy  historycz-
ne Westerplatte, a następnie jedną z najpopu-
larniejszych plaż Gdańska – Brzeźno. Druga 
natomiast, swój bieg rozpoczyna przy Targu 

SKOJARZENIA Z WYKORZYSTANIEM NAJPOTĘŻNIEJSZEGO POMORSKIEGO 
ŻYWIOŁU SĄ DOŚĆ OCZYWISTE -WINDSURFING, KAJTY, JACHTY. WARTO 
JEDNAK WYJŚĆ Z UTARTYCH SCHEMATÓW I SPRÓBOWAĆ CZEGOŚ 
NOWEGO, MNIEJ EKSTREMALNEGO, A RÓWNIE NIEBANALNEGO.  

P

WODNY
ŚWIAT

Rybnym. Następny przystanek to Narodowe 
Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, 
a ostatnim przystankiem F6 jest Wyspa So-
bieszewska, dom dwóch rezerwatów ornitolo-
gicznych – Ptasi Raj oraz Mewia Łacha. Miesz-
ka tam ponad 300 gatunków ptaków, z czego 
wiele znajduje się pod ochroną. To wyjątkowe 
miejsce, by poznać dziką przyrodę, w którą 
nie ingerowała ludzka dłoń. 

Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest 
podróż Galeonem Lew  - statkiem stylizowa-
nym na XVII - wieczny galeon, pływający pod 
polską banderą, który pływa przez Stocznię 
Gdańską, Stocznię Remontową, doki, port 

TEKST PROT
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i Twierdzę Wiosłujcie na Westerplatte, a także 
zabiera swoich pasażerów w rejsy po Zatoce 
Gdańskiej. A skoro już o Zatoce mowa warto 
również zainteresować się katamaranami czy 
wodolotami kursującymi z Gdańska, Gdyni 
czy Sopotu na półwysep helski. Taka podróż 
to zdecydowanie atrakcja sama w sobie ale 
i najszybsza i najwygodniejsza droga dotarcia 
nad otwarte morze. 

Poza tym, że Gdańsk jest miastem mor-
skim, położony jest dodatkowo nad urokli-
wą rzeką – Motławą, trudno zatem o lepszy 
pomysł niż zwiedzanie Gdańska z… kaja-
ka! Dostępny jest szeroki wybór wycieczek 
kajakowych, podczas których popływać 
można również po urokliwych  opływach, 
prowadzących wzdłuż bastionów obron-
nych Gdańska czy terenach stoczniowych.   

Ale zwiedzanie to nie wszystko, na  wodzie 
możemy tez spać i jeść. Flohotel to pierwszy 
i jak na razie jedyny , kołyszący się aparta-
ment w Trójmiescie. Nie jest łodzią, chociaż 
wzorem jachtów ma kompozytową konstruk-

cję, a jego wnętrza zostały wykonane z lami-
natu odpornego na wilgoć. I na tym podobień-
stwa do łodzi się kończą. Bliżej mu bowiem 
do luksusowego apartamentowca z nowocze-
snym designem. O kulinarne uniesienia dba 
z kolei  Bowke Cruises – stylizowana barka 
mocno nawiązująca do kupieckich tradycji  
miasta, wiernie odtwarzających gdań-
skie smaki, receptury i tradycje.   

ENGLISH

WATER WORLD

The most powerful element in Pomorskie is usually 
associated with windsurfing, kites, and yachts. But 
let’s go off the beaten track and try something new, 
less extreme though equally remarkable.

For years, Pomorskie has been expanding 
its ‘water’ offer, going in more unusual 
directions. Although the beach and water 
sports still attract thousands of people to 
the seaside, you may also explore the re-
gion from a different perspective, such as, 
for example, a water tram.

In Gdańsk, there are two seasonal water 
tram lines – F5 and F6. The first one begins 
at Żabi Kruk and goes through historical 
Westerplatte and one of the most popular be-
aches in Gdańsk – Brzeźno. The latter begins 
at Targ Rybny [Fish Market]. The next stop is 
the National Sailing Centre in Górki Zachod-
nie, and the last one is Sobieszewska Island 
with two ornithological reserves – Ptasi Raj 
and Mewia Łacha. The reserves are home to 
over 300 bird species, many of which are pro-

tected. It’s an amazing place, where you can 
commune with unspoiled nature.

An alternative to these is a cruise on Ga-
leon Lew [The Lion Galleon] – a boat stylised 
like a 17th-century galleon, sailing under the 
Polish flag, which sails through the Gdańsk 
Shipyard, the Remontowa Shipyard, the 
docks, the port and the Wisłoujście Fortress 
to Westerplatte as well as organises cruises 
around the Gdańsk Bay. Speaking of the Bay, 
another huge attraction is a cruise on cata-
marans or hydrofoils sailing from Gdańsk, 
Gdynia or Sopot to the Hel Peninsula. Such a 
cruise is an attraction in its own right, but it’s 
also the fastest and most convenient way to 
get to the open sea.

Gdańsk is a seaside city, but it’s also 
located by a picturesque river – the Motła-
wa River. Therefore, one of the best ways 
to explore Gdańsk is in… a kayak! There 
is a wide selection of kayak trips, with tra-
ils going through picturesque areas along 
bastions on the Motława River and around 
shipyard areas.

But sightseeing is not all. Now, you can 
also sleep and eat on water. Flohotel is the first 
and – so far – the only floating apartment in 
Tricity. It’s not a boat although its composite 
construction is modelled on yachts, and its 
laminated interiors are resistant to humidity. 
But that ends the similarities. It’s more of a 
luxury apartment with modern interior desi-
gn. If you’re after an exquisite culinary expe-
rience on water, don’t pass up Bowke Cruises 
– a stylised boat, referring to merchant tra-
ditions of the city, faithfully rendering flavo-
urs, recipes, and traditions of Gdańsk.  

D E S T I N A T I O N  P O M O R S K I E

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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TEKST Aleksander Domański

PAN DORSZ
DWÓCH KUCHARZY, DWA ZUPEŁNIE RÓŻNE POMYSŁY, JEDNA RYBA – DORSZ. TO DZIŚ NA NIEJ SIĘ SKUPIMY. TO JEDNA 
ZE NAJŚWIEŻSZYCH RYB POŁAWIANYCH W NASZYM BAŁTYKU. DOBRA RESTAURACJA NA PEWNO CHARAKTERYZUJE 
SIĘ ŚWIEŻĄ RYBĄ. WARTO WSPOMNIEĆ, WSZYSTKIM PRZYJEŻDZAJĄCYM NAD MORZE, ŻE POJECHAĆ NAD BAŁTYK 
I NIE ZJEŚĆ TEJ RYBY TO GRZECH. DZIŚ Z PIWNA 47 FOOD & WINE BAR PRZEDSTAWIMY WAM DWA PRZEPISY NA TĘ 
RYBĘ. ZAINTERESOWANI? MAM NADZIEJĘ, ŻE TE PRZEPISY NATCHNĄ WAS DO PRZYGOTOWANIA DORSZA W DOMU.
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ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje się 
do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa 
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze 
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.

wóch kucharzy, dwa zupełnie róż-
ne pomysły, jedna ryba – dorsz. To 
dziś na niej się skupimy. To jedna 

ze najświeższych ryb poławianych w na-
szym Bałtyku. Dobra restauracja na pew-
no charakteryzuje się świeżą rybą. Warto 
wspomnieć, wszystkim przyjeżdzającym nad 
morze, że pojechać nad Bałtyk i nie zjeść tej 
ryby to grzech. Dziś z Piwna 47 Food & Wine 
Bar przedstawimy wam dwa przepisy na tę 
rybę. Zainteresowani? Mam nadzieję, że 
te przepisy natchną was do przygotowania 
dorsza w domu.

Marcin Faliszek z Piwna 47 Food & Wine 
Bar proponuje nam dzisiaj dorsza z delikat-
nym sosie porowym z krewetkami. Brzmi 

D ciekawie? Przenieśmy się więc do kuch-
ni i poznajmy sekrety przepisu. Zaczynamy 
od przygotowania dodatków. Świeży ogórek 
kroimy w cienkie plastry. Przyprawiamy 
go solą, miodem, skrapiamy wermutem 
i sokiem z cytryny, po czym pakujemy próż-
niowo na dwie godziny. Podobnie postępuje-
my z białą rzodkwią, przyprawiamy ją solą, 
pieprzem, świeżym tymiankiem, oliwą i so-
kiem z limonki. Tak przygotowane plastry 
również pakujemy próżniowo. Czas zabrać 
się za sos z porów. Przygotowanie dania 
zaczyna nabierać tempa wraz z początkiem 
szykowania sosu porowego. Młode pory wraz 
z cebulką i czosnkiem smażymy na maśle. 
Dodajemy białe wino, redukujemy. Kolejnym 
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krokiem jest dodanie śmietanki i również re-
dukujemy. Następnie wszystko blendujemy. 
Dorsza marynujemy w soli i pieprzu i smaży-
my na klarowanym maśle. W tym samym 
czasie krewetki obtoczone w tempurze tra-
fiają do głębokiego oleju. Smakuje idealnie 
na świeżym powietrzu.

Ja  postanowiłem dla was zrobić drob-
ną wariację odnośnie dorsza. Po pierwsze, 
będzie ze słodkimi dodatkami, po drugie – 
samo mięso będzie marynować się w cydrze 
z dodatkiem miodu. Może brzmi trochę egzo-
tycznie, ale obiecuję, że warto spróbować.

Dzień wcześniej przygotowujemy mary-
natę z cydru, miodu, soku z cytryny, soli, pie-
przu, chili i estragonu. Do tak przygotowanej 

zalewy wkładamy filety z dorsza i pozostawia-
my na całą noc w  lodówce. Następnego dnia 
przygotowanie zaczynamy od dżemu z  czer-
wonej cebuli. Kroimy ją w plastry i smażymy 
na maśle, aż będzie całkowicie miękka. Dla 
koloru dodajemy dwie małe kostki ugoto-
wanego buraka, czerwony ocet winny oraz 
miód. Całość blendujemy. Drugim dodat-
kiem do naszego dorsza, będą grzanki z salsą, 
którą przygotujemy z pokrojonego w kostkę 
mango, pomidorów oraz wcześniej zblanszo-
wanej marchewki. Na sam koniec na klarowa-
nym maśle smażymy dorsza, którego podaje-
my z przygotowanymi dodatkami. 

Od siebie mogę tylko dodać, że po więcej 
kulinarnych odkryć i inspiracji, serdecznie 
zapraszam do Piwna 47 Food & Wine Bar. 
A szczegółowe przepisy do dań zapraszam 
na Anywhere.pl.  

ENGLISH

MR COD

Two cooks, two completely different ideas, one 
fish – cod. That’s our dish of the day. It’s one of 
the freshest fish caught in the Baltic Sea. A good 
restaurant surely serves fresh fish. Remember 
that it’s a shame to go to the seaside and fail to 
eat this fish. Today, together with Piwna 47 Food 
& Wine Bar, we’re presenting two recipes for cod. 
Interested? I hope that these recipes will inspire 
you to make cod at home.

Marcin Faliszek from Piwna 47 Food & 
Wine Bar is making cod with creamy leek 
sauce and shrimps. Sounds delicious? 
Let’s go to the kitchen then. Begin with 
the sides. Cut a cucumber into thin slic-
es. Add some salt and honey, sprinkle 
it with vermouth and lemon juice, and 
vacuum-pack it for two hours. Repeat 
with white radish, add some salt, pepper, 
fresh thyme, olive oil, and lime juice. 
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Vacuum-pack the slices. Now let’s get down to the 
leek sauce. Work is gathering pace when you begin 
to make the sauce. Fry baby leeks with onion and 
garlic in butter. Add white wine, reduce. Now add 
some cream and reduce. Next, blend all the ingredi-
ents. Marinate the cod in salt and pepper and fry it 
in clarified butter. At the same time, deep-fry tem-
pura-coated shrimps. Tastes delicious in the open air.

I opt for a variation on cod. Firstly, mine is with 
sweet sides, and secondly, the fish is marinated in cider 
with honey. It may sound a bit exotic, but believe me, 
it’s worth a try.

The day before, make the marinade from cider, honey, lem-
on juice, salt, pepper, chilli, and tarragon. Put the cod fillets into 
the marinade and leave it in the fridge overnight. The next day, 
begin with red onion jam. Slice the onion and fry it in butter un-
til soft. For the colour, add two little dice of cooked beets, red 
wine vinegar, and honey. Blend all the ingredients. The other 
side will be two pieces of toast with salsa from diced mango, to-
matoes, and blanched carrots. At the end, fry the cod in clari-
fied butter and serve it with the sides. 

I can only add that you’ll find more culinary discov-
eries and inspirations at Piwna 47 Food & Wine Bar. For the 
detailed recipes, visit Anywhere.pl.   
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olska moda zagranicą stoi. Jakkolwiek to zda-
nie jest trudne do przetworzenia, kryje się 
w nim bardzo istotne przesłanie. Polskie nie-

zależne marki modowe mają się coraz lepiej i stają się 
naszym towarem eksportowym. A przy tym powinny 
być wielkim powodem do dumy. 

Kiedy Gosia Baczyńska zaczynała podbijać Paryż, 
dla wszystkich była to wiadomość godna owacji na sto-
jąco. Oto polska projektantka pokaże swoją kolekcję 
w najbardziej prestiżowej stolicy mody, która wycho-
wała sobie największych kreatorów, jakich widział świat. 
Praca i projekty Baczyńskiej rzeczywiście zasługują 
na podziw, szacunek i uznanie. Warto jednak rozeznać 
się w temacie i wiedzieć też o tym, że oprócz Baczyńskiej 
mamy za granicą całkiem spore grono mniejszych 
polskich marek, które w globalnym biznesie radzą sobie 
równie dobrze, co na polskim rynku. Drzwi do wielkiego 
świata, dla szeroko pojętych niezależnych marek odzie-
żowych, otworzyła krakowska marka MISBHV. Kto pa-
mięta odległe czasy sprzed ponad dziesięciu lat i duet przy-
jaciółek, które jako jedne z pierwszych wyczuły trend na 
autorskie marki, ten doskonale rozumie fenomen MISBHV. 
Marka przeszła niezwykle długą, dosyć burzliwą i bardzo 
rozwijającą drogę do wielkiego świata mody. Porównując 
pierwsze projekty marki z teraźniejszymi kolekcjami, któ-
re kipią od trendów, streetwearu i inspiracji azjatycką styli-
styką, można dostać zawrotu głowy. Dziesięć lat wydaje się 
bardzo długim okresem czasu. W przypadku MISBHV to 
jednak tylko preludium do dalszych sukcesów. Marka po-
kazuje się na Tygodniach Mody w Nowym Jorku, w Paryżu, 
a amerykański Vogue nazywa ją jedną z najbardziej obie-
cujących młodych marek. Sprzedaż ubrań MISBHV sza-
leje za granicą, zwłaszcza w Azji, która od razu pokochała 
estetykę i projekty polskiej marki. Dzisiaj metka MISBHV 
kojarzy się z luksusowym streetwearem, który nie kopiuje, 
ale już raczej kreuje globalne trendy w modzie.

Idąc na fali fenomenu MISBHV kolejne polskie marki 
zaczęły wierzyć, że chcieć to móc. Boom na niezależne pro-
jektowanie odzieży, dodatków i bielizny trwa w najlepsze, 
a ci, którzy zaczęli kilka lat temu, dzisiaj, po stosunkowo 
krótkim czasie od debiutu, już spijają śmietankę i podbija-
ją kolejne rynki modowe. Nie tylko ubrania dają gwarancję 
sukcesu. Bielizna i akcesoria również mogą być prze-
pustką do wielkiego świata. Wiedzą o tym założyciel-
ki marek Le Petit Trou oraz Chylak. Pierwsza projektuje 
charakterystyczną bieliznę ze zmysłową dziurką, dru-
ga projektuje i sprzedaje torebki, których pożąda połowa 
Polski oraz spora część zagranicy. Na torebki Chylak trze-
ba bowiem czekać jak na najsłynniejsze „it bags”. Istnieje 
lista oczekujących, a niektóre modele stały się już syno-
nimem luksusu i dobrych znajomości. Nie są bowiem do-
stępne dla każdego. Trzeba mieć sporo szczęścia i niema-
łą sumę pieniędzy, bo cena za torebki przez ostatnie lata 
poszybowała mocno w górę. Nie ma się co dziwić i narze-
kać na politykę marki, bo odkąd Chylak zawitała na pre-
stiżowej platformie Net-A-Porter z luksusowymi ubrania-
mi i akcesoriami, nic już nie jest takie samo. Wstęp na 
Net-A-Porter mają tylko najlepsi. Trzeba wykazać się nie 
tylko intrygującym projektem, ale też marką, która ma 
status „pożądanej”. Trzeba mieć dobry PR i dbać o swoją 
klientelę. Trzeba też niestety mieć odpowiednio wysokie 
ceny, bo luksus musi kosztować. A Chylak coraz bliżej 
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Petit Trou projektuje bieliznę. Jednak w przeci-
wieństwie do „majtek z dziurką”, Undress Code 
od razu nastawiło się na zagraniczny rynek. 
Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że łatwiej jest 
najpierw odnieść sukces za granicą, a dopie-
ro potem wejść do Polski. W zakładce „O nas” 
na stronie marki można znaleźć informację, że 
ich unikatowe projekty zostały już docenione 
przez „paryskie domy mody, tokijskie i nowo-
jorskie butiki, europejskie platformy e-com-
merce, czy chińską sieć concept stores”. Nigdy 
nie słyszałeś o Undress Code? No właśnie, a Pa-
ryż, Nowy Jork i Chiny jak najbardziej tak. 

Poza granicami polski równie dobrze radzi 
sobie Michał Łojewski, projektant marki UEG. 
Kiedyś współpracował z Anią Kuczyńską, 

dzisiaj tworzy projekty na zaproszenie marki 
Puma. Kolaboracja obu marek zaowocowała 
kolekcją butów i ubrań, które noszą najwięk-
sze nazwiska globalnej hip-hopowej sceny mu-
zycznej. UEG to doskonały przykład polskiej 
marki, o której za granicą mówi się więcej niż 
w rodzinnym kraju. Dlaczego tak się dzieje? 
W niektórych przypadkach to świadoma dzia-
łalność projektantów, w innych naturalny pro-
ces poszukiwania uznania dla swoich projek-
tów. Projektanci, którzy chcą tworzyć rzeczy 
na światowym poziomie nie zawsze spotykają 
się z przychylnymi opiniami w Polsce. Może to 
znak, że musimy nadrobić zaległości, aby 
nadążyć za naszymi najlepszymi reprezentan-
tami w modzie? 

do statusu polskiej marki luksusowej. To wiel-
ki sukces dla samej projektantki i dla nas, 
jako prężnie rozwijającego się rynku mody. 

Podobna sytuacja jest z Le Petit Trou oraz 
Magdą Butrym, która w kosmicznym tempie 
stała się najbardziej rozchwytywaną polską 
projektantką. Odkąd Butrym oderwała się 
od La Manii, rozkwitła i dała polskiej modzie 
wiele dobrego. Piękne, kobiece, subtelne pro-
jekty, które noszą największe nazwiska. Niko-
go nie dziwi, że za granicą kolejne magazyny 
i osobistości rozpływają się nad sukienkami, 
bluzkami i butami z metką Butrym. Magda 
wstrzeliła się ze swoją koncepcją i stylistyką 
w odpowiedni moment. Net-A-Porter, My-
theresa, Farfetch — wszystkie najważniej-
sze globalne platformy sprzedażowe chcą 
współpracować z Magdą i mieć jej projekty 
w swojej ofercie. W 2017 roku prestiżowy 
portal branżowy The Business Of Fashion, 
odnotował, że Magda Butrym była jedną 
z trzech najlepiej sprzedających się luksu-
sowych marek niszowych. Projektantka 
zbiera same pozytywne opinie, a zadowo-
lonych klientów przybywa. W Polsce, ale 
przede wszystkim też za granicą. Kto wie, co 
przyniosą najbliższe miesiące, skoro Butrym 
podbija świat w tak oszałamiającym tempie? 

W kolejce po sukces ustawiają się też inne 
marki, o których być może nigdy nawet nie 
słyszeliście. Undress Code, podobnie jak Le 

P ORÓW N UJĄC  PI E RWS Z E  PROJ E KT Y 
M A R K I  Z   T E R A Ź N I E J S Z Y M I 
KOL E KC JA M I ,  KT ÓR E  K I PI Ą 
OD  T R E N D ÓW,  S T R E E T W E A RU 
I   I N S PI R AC J I  A Z JAT YC K Ą 
S T Y L I S T Y K Ą ,  MOŻ N A  D O S TAĆ 
Z AW RO T U  G Ł OW Y.

P O L S K A  M O D A  T R A N S P O R T O WA

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ZD
JĘ

CI
A

: (
3,

 4
), 

M
A

G
D

A
 B

U
T

R
Y

M
 , 

 (5
,6

) S
O

N
IA

 S
ZÓ

ST
A

K



M O D A  /  F A S H I O N4 4 – 4 5

N I E T Y L KO U BR A N I A 
DA JĄ GWA R A NC J Ę 

SU KC E SU. BI EL I Z NA 
I  A KC E S OR I A RÓW N I EŻ 

MO GĄ BYĆ PR Z EPUST K Ą 
D O W I EL K I E G O ŚW I ATA . ZD

JĘ
CI

A
: (

7)
, M

IS
B

H
V 

/ 
V

O
G

U
E.

CO
M

 , 
 (8

) U
N

D
R

ES
SC

O
D

E

ENGLISH

POLISH FASHION BRANDS CONQUER 
FOREIGN MARKETS

Crazy as it sounds, the sentence conveys 
a very important message. Polish independ-
ent fashion brands keep getting better and 
become our export commodity. They’re also 
something we should be proud of.

When Gosia Baczyńska set out to con-
quer Paris, it was a  piece of news worthy 
of standing ovation. A Polish designer was 
going to present her collection in the most 
prestigious capital of fashion, where the 
most famous fashion designers started their 
careers. Baczyńska’s work and designs de-
serve admiration, respect and recognition. 
However, it is worth remembering that apart 
from Baczyńska, a couple of other small Pol-
ish brands operate abroad as well and are 
as successful on the global market as in Po-
land. MISBHV from Cracow was a trailblaz-
er for broadly defined independent fashion 
brands. If you remember that, in the dim and 
distant past, the duo of friends was one of 
the first to spot the trend for author brands, 
you surely understand the phenomenon of 
MISBHV. The brand has come an incredi-
bly long, turbulent and developing way to 
the big world of fashion – starting from its 
designs to its dazzling present collections, 
full of trends, streetwear and Asian inspira-
tions. Ten years seem to be a long time, but 
for MISBHV, it’s only a prelude to further 
successes. The brand appears at Fashion 
Weeks in New York and Paris, and the Amer-
ican Vogue calls it one of the most promising 
young brands. MISBHV’s clothes are a hit 
abroad, especially in Asia, where the Polish 
brand’s aesthetics and designs are all the 
rage. Today, MISBHV is associated with luxu-
ry streetwear, which doesn't copy but rather 
set global fashion trends.

On the wave of MISBHV’s popularity, oth-
er Polish brands started to believe that where 
there’s a will there’s a way. The industry of 
independent designs of clothes, accessories 
and underwear is still booming, and those 
who started their business a few years ago, 
after a relatively short debut, are reaping the 
rewards and conquering more fashion mar-
kets. Not only clothes guarantee success; un-
derwear and accessories can also be a tick-
et to the big world. The founders of Le Petit 
Trou and Chylak know it perfectly well. The 
first designs characteristic underwear with 
a sensual hole, while the latter designs and 
sells bags desired both in Poland and abroad. 
You need to wait for a Chylak’s bag like for 
the most famous ‘it bags’. There’s a waiting 
list, and some of the models have already 



REKLAMAREKLAMA
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become a synonym of luxury and good con-
nections. They aren’t available for everyone. 
To get one, you need a lot of luck and a fair 
amount of money, because their prices have 
soared within the last years. The brand poli-
cy is no surprise, because ever since Chylak 
appeared on the prestigious platform Net-
A-Porter with luxury clothes and accesso-
ries, nothing has been the same. Net A Por-
ter is reserved for the best. To get there, 
you need not only an intriguing design, but 
also a brand considered ‘desired’. You need 
a  good PR and customer relations. Unfor-
tunately, you also need appropriately high 
prices, because luxury has its price. Chylak 
is getting closer to becoming a Polish lux-
ury brand. It's an enormous success for 
both the designer and us as a developing 
fashion market.

The same with Le Petit Trou and Magda 
Butrym, who instantly became the most 
sought-after Polish designer. After Butrym 
left La Mania, she flourished and did some re-
ally wonderful things for Polish fashion. Her 
beautiful, feminine, subtle designs are worn 

by famous and influential people. It’s there-
fore no surprise that foreign magazines and 
celebrities praise Butrym’s dresses, shirts 
and shoes. It was a perfect time for Magda’s 
concept and style. Net-A-Porter, Mythere-
sa, Farfetch – all the most important global 
sales platforms want to work with Magda 
and have her designs in their offer. In 2017, 
the prestigious fashion portal The Business 
of Fashion reported that Magda Butrym 
was one of three best-selling niche luxury 
brands. All her reviews are very positive, and 
she has more and more satisfied customers. 
In Poland, but primarily abroad. Who knows 
what the next months will bring if Butrym 
has been conquering the world so fast so far? 

There are also a number of other brands 
successful abroad, which you might have 
never heard of. Undress Code, like Le Pet-
it Trou, designs underwear. As opposted 
to ‘the pants with a hole’, Undress Code fo-
cused on the foreign market from the very 
beginning. Why? Some say that it’s easier to 
achieve success abroad and enter the Polish 
market afterwards. On the brand’s website, 
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in the ‘About Us’ tab, it’s said that the brand’s 
unique designs have been recognised by 
‘Paris fashion houses, Tokyo and New York 
boutiques, European e-commerce plat-
forms, and Chinese concept stores network’. 
Never heard of Undress Code? Exactly, but 
people in Paris, New York and China have. 

Another Polish designer who has achieved 
success abroad is Michał Łojewski from 
UEG. He used to work with Ania Kuczyńs-
ka, and today, he designs for Puma. The 
collaboration of the brands resulted in 
a  collection of shoes and clothes worn by 
the greatest names of global hip hop music. 
UEG is a perfect example of a Polish brand 
which is more popular abroad than in its 
home country. Why is it so? In some cases, 
it’s the intentional activity of designers, in 
others, a natural process of searching recog-
nition for their designs. Designers who want 
to make world-class collections don’t always 
meet with a favourable response in Poland. 
Maybe it’s a sign that it's high time for us to 
catch up with our best representatives in 
the world of fashion? 
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Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

pierwsze – gdzie kupić taki kubek? Na pew-
no gdzieś znajdziemy go w markecie, gdzie 
przedmioty mogą leżeć sobie i leżeć, nawet 

gdy przez długi czas nikt ich nie kupi. Duża przestrzeń 
pomaga. W dyskoncie już ich nie kupimy. Za mało miej-
sca i jak coś nie schodzi to ludzie od razu są podejrzliwi. 
Można kupić jak będzie rzut, tylko wtedy. Gdzie jesz-
cze? W sklepach z książkami. Dlaczego? Może książki 
kojarzą się z piciem ciepłych napojów? Może książki 
cienko przędą i dlatego księgarnie podpierają się inny-
mi mikro-biznesami, żeby jakoś dawać sobie radę? Tak 
jak poczty. Na poczcie kupisz wszystko.

Drugi problem – jaki kubek? Podgrzewany, czy 
tylko utrzymujący ciepło. Z takim, czy innym wichaj-
strem do picia? Podświetlany czy świecący? Czy jak pi-
jesz kawę to chcesz ją widzieć, czy bardziej interesuje 
Cię ta głęboka ciemność, gdy wpatrujesz się w mrocz-
ną otchłań napoju? Co więcej – jaki kolor tego kubka? 
Może pstrokaty? Dziecięcy, taki, który przypomni Ci 
czasy swawolnego pacholęctwa, taki, że gdy na niego 
spojrzysz to pomyślisz sobie – o, jakie to słodkie, jakie 
to urocze. Takie urocze jak ja kiedyś byłam. Takie sko-
wyrne jak kiedyś ja. 

Albo czarny. Metaliczny. Bo jesteś poważnym czło-
wiekiem, który z byle czego się nie napije, a pstrokate 

Po

rzeczy są dla dzieci. Gdy siedzisz w biurze to przez tele-
fon mówisz – biznes, biznes, biznes, a nie odpowiadasz 
na onomatopeje niepoważnych ludzi. Kubek musi być 
elegancki, bo biznes jest elegancki. Bo trzeba repre-
zentować swoją dojrzałość, umiejętność podejmowa-
nia decyzji i rzetelność na każdym kroku. Wszyscy są 
potencjalnymi kontrahentami. Dlatego nosisz garnitur 
i chodzisz ze skórzaną teczką. Dlatego nie możesz ni-
gdy ubrać koszulki. Jedyni niepoważni ludzie, których 
tolerujesz to artyści, ale tylko dlatego, że artyści mają 
pieniądze. I dlatego, że są artystami?

Z trzeciej strony – czy jak jesteś biznesmenem, mo-
żesz mieć kubek termiczny? I gdzie go wsadzisz? Do 
podajnika w swoim mercedesie? Przecież pijesz tylko 
specjalną kawę, bo zwracasz na to uwagę, bo masz 
miejsce w głowie, żeby na takie rzeczy uwagę zwracać. 
Ba, lepiej nawet iść z papierowym kubkiem z kawiarni, 
która na Zachodzie to już trochę średnio, ale w Polsce 
nadal jest symbolem statusu. A ten status?

Mieliśmy kupić kubek termiczny, a udało nam się 
zgubić sens. To jest ból świadomości. Nad wszystkim 
czuwa ta czy inna ideologia. Palenie, niepalenia, picie, 
niepicie, tańczenie na plaży w blasku księżyca i niecho-
dzenie na plażę w ogóle. Dlatego tak trudno jest nam 
się jej pozbyć. Dlatego też tak trudno jest przyznać, że 
coś jest ideologią. I nie ma co się człowiekowi dziwić. 
Na wadze leży świadomość, którą po pierwsze – trudno 
opchnąć, a po drugie – upośledza codzienność i męczy 
uprzedniość; na drugim zaś miejscu – nic się nie zmie-
nia. Życie opiera się na zachowywaniu energii. Dlaczego 
marnować ją na coś, co tylko zepsuje nam popołudnie?  

ENGLISH

I CAN’T BUY A TRAVEL MUG

Let’s buy something. Let’s buy a travel mug. It should be easy, 
shouldn’t it? Well, it depends.

Firstly, where can we buy such a  mug? For certain, 
somewhere in the supermarket, where things can be 
piling up even if nobody buys them for a  long time. 
A large space comes in handy. We won’t find them in 

NIE UMIEM KUPIĆ
KUBKA 

TERMICZNEGO
KUPMY SOBIE COŚ. KUPMY KUBEK 
TERMICZNY. TO POWINNO BYĆ PROSTE, 
NIE? ZALEŻY.
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a discount store, though. There is too little space, and 
if something doesn't sell, people start to get suspicious. 
We can buy them only when there’s a batch available. 
Where else? In bookstores. Why? Perhaps books are 
associated with hot drinks? Perhaps books are in low 
demand, and bookstores make use of other micro busi-
nesses to make ends meet? Just like post offices. You 
can buy anything at the post office.

Another problem – what kind of mug? Heated 
or only retaining heat? With this or that opening? 
Illuminated or shining? When drinking coffee, do you 
want to see it or are you more interested in this deep 
darkness of the drink's abyss? Plus, what colour of the 
mug? Perhaps a patterned one? Childlike, which will 
evoke memories of your carefree childhood, so that 
every time you look at it, you’ll think – how sweet, how 
cute. As cute as I once was. As adorable as me. 

Or perhaps a black one. Metallic. Because you’re 
serious and you won’t drink from any cup, and pat-
terned things are for children. When you're at the of-
fice, you're on the phone and you’re like – business, 
business, business instead of answering onomatopoe-
ias of frivolous people. A mug should be elegant, be-
cause business is elegant. You need to represent your 
maturity, ability to make decisions and diligence at 

every turn. Everyone is a potential client. That’s why 
you wear a  suit and carry a  leather business case. 
That’s why you never wear a T-shirt. The only frivolous 
people you tolerate are artists, but it’s only because 
artists have money. And because they’re artists?

On the other hand – if you're a businessman, can 
you have a travel mug? Where will you keep it? In a mug 
holder in your Mercedes? You only drink special coffee; 
you pay attention to it, because you remember to pay 
attention to such things. Well, it’s better to use a paper 
cup from a coffee shop, which has recently become less 
popular in the West, but it’s still a symbol of status in 
Poland. And that status is?

We were going to buy a travel mug and we lost sense. 
That’s the pain of consciousness. Everything is controlled 
by some or other ideology. Smoking, non-smoking, drink-
ing, non-drinking, dancing on the beach in the moonlight 
and not going to the beach at all. That’s why it’s so difficult 
to get rid of it. That’s why it’s also so difficult to admit that 
something is an ideology. And no wonder. Consciousness 
is on the line, and, firstly, it is difficult to get rid of and, sec-
ondly, it impairs your everyday life and exhausts previous-
ness. Then, nothing really changes. Life is about preserv-
ing energy. Why waste it on something which will only 
ruin your afternoon? 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl N I E  U M I E M  K U P I Ć  . . .
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KW.: Sylwetki w oddali, cienie postaci, to 
takie platońskie, trochę jak symulakrum, 
które, wraz z odrzuceniem kolorystyki, 
pokazuje identyczność człowieka w całej 
jego różnorodności. I to jest ciekawe, 
bo naszym ludzkim problemem nie 
jest konkretna ideologia, ale właśnie 
człowiecza tożsamość.
BM.: I tak właśnie jest w tych pracach. Interesu-
je mnie człowiek, który przybiera różne szaty, 
głównie jednak po to, żeby, w swoim wyalieno-
waniu, czuć się częścią większej społeczności. 
To zagłusza jego samotność i ogranicza wol-
ność, z którą nie potrafi lub nie chce sobie po-
radzić. Te szaty to może być katolicyzm, islam 
czy przynależność do jakiejkolwiek innej kul-
tury czy subkultury. 

KW.: Czyli jednak Interesuje Cię 
ideologia. Przybieranie różnych szat 
też jest ideologiczne. To, że stajesz się 
muzułmaninem, ale jesteś jednocześnie 
ojcem i to, kim jest ojciec w Twojej kulturze, 
wszystko to jest jakąś ideologią. To, że 
mówimy o przybieraniu szat też jest 
ideologiczne.
BM.: Sens tego, co widzę i fotografuję to za-
mknięcie, samotność i wyalienowanie. Sami 
przychodzimy – sami odchodzimy. Patrząc 

K I M  J E S T E Ś M Y ,  K I E D Y  . . . .

przez ten pryzmat - tożsamość, którą wspo-
mniałeś – definiuję jako próbę ucieczki do 
czegoś większego, czegoś co daje nam ułudę 
bycia nie-samotnym. To ma tylko pozorny 
związek z kultem, religią czy zgromadze-
niem. Jak inaczej nazwać nie-samotność?

KW.: Wspólnota? Część wspólna, to, co 
pojawia się podczas spotkania, podczas 
wymiany myśli, podczas wspólnego życia. 
To wszystko nazywamy wspólnotą. Każdy 
członek jest jej częścią, częścią kolektywu, 
kolektyw zaś tworzy jedność, osobny byt, 
który powstaje w zapośredniczeniu zebrania 
się członków w imię czegoś.
BM.: Ale kolektyw, wspólnota to znowu formy 
ucieczki, przebrania, ułudy przed samotno-
ścią. To jak ta ideologia, o której mówimy.

KW.: Z gęby tylko w inną gębę. Z drugiej 
strony – jak wszystko jest ucieczką, to 
nic nie jest.
BM.: Ale ja się nas pytam, jak się czuje czło-
wiek kiedy nie jest samotny? Czy jest taka 
definicja, słowo, fraza, które definiują fazę 
nie-samotności?

KW.: Możemy być samotni wtedy, gdy 
jesteśmy z innymi, ale obecność kogoś 
lub czegoś (idei, pasji, biologicznego 
wypełnienia) w naszym życiu, kogoś 
znaczącego konstytuuje nie-samotność, 
nawet gdy fizycznie tej osoby obok nas 
nie ma, tego czegoś nie doświadczamy.
BM.: Ładnie powiedziane. Może przeciwień-
stwem nie-samotności jest szczęście! Albo 
głębiej – miłość. 

S E N S  T E G O,  C O  W I D Z Ę 
I   F O T O G R A F U J Ę  T O 
Z A M K N I Ę C I E ,  S A M O T N O Ś Ć 
I   W YA L I E N OWA N I E .
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KW.: Mnie przyszło do głowy, że spełnienie. Szczęście 
kojarzy mi się infantylnie, a miłość dziecinnie.
BM.: Jeśli spełnienie jako próba załatania dziury, tego 
wszechogarniającego poczucia inności, bycia takim ode-
rwanym atomem to tak. Szukam tego czasem w tłumie, 
a czasem w pustych kadrach, szukam podobieństw, 
chcę wejść do szuflady z podobnymi sobie. Więc może 
o tym spełnieniu są moje zdjęcia. 

ENGLISH

WHO ARE WE WHEN WE ARE NOT THERE

KW.: Silhouettes in the distance, shadows of figures, 
how Platonic; it is a bit like a simulacrum, which, 
together with the deprivation of colour, shows the 
sameness of man in all this diversity. And that is 
interesting, because our problem is not a specific 
ideology, but human identity.
BM.: That is what these works show. I am interested in 
man who puts on different robes, mostly to feel, in his 
alienation, a part of a larger community. This appeases 
his loneliness and curtails his freedom, which he cannot 
or does not want to handle. These robes may be Cathol-
icism, Islam or any cultural or subcultural affiliations.

...SZ U K A M PODOBI EŃST W, 
CHCĘ W EJŚĆ DO SZ U FL A DY 

Z PODOBN Y M I SOBI E.
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KW.: You are interested in ideology after 
all, then. Putting on different robes is 
ideological, too. If you become a Muslim, 
but you are a father at the same time; 
what fatherhood means in your culture; 
everything is some ideology. The fact 
that we are speaking about putting on 
robes is ideological, too.
BM.: The sense of what I  see and photo-
graph is seclusion, loneliness, and aliena-
tion. We come alone, we go alone. Against 
this background, I define the identity you 
have mentioned as an attempt to escape 
to something bigger, something that will 
give us an illusion of not being lonely. It 
is only seemingly related to cult, religion 

or congregation. How else can we call 
non-loneliness?

KW.: A community? A common part 
of what happens during a meeting, 
during an exchange of thoughts, during 
a shared lifetime. That is what we call 
community. Every member is a part 
of a community, a part of a collective, 
while the collective creates unity, 
a separate being, which comes into 
existence when members gather in the 
name of something.
BM.: But the collective or the communi-
ty is a form of disguise, delusion, escape 
from loneliness. It’s like the ideology we 
have been talking about.

KW.: From one mouth to another. On the 
other hand, if everything is escape, then 
nothing truly is.
BM.: But I am asking how man feels when 
he is not lonely? Is there a  definition, 

a word, a phrase that defines the stage of 
non-loneliness?

KW.: We may be lonely only when we are 
with other people, but we miss someone 
or something (an idea, passion, biological 
complement); the significant other 
constitutes non-loneliness even if they 
are not with us or we do not experience it 
at a given time.
BM.: Well put. Perhaps the opposite of non-lone-
liness is happiness! Or even – love. 

KW.: I thought about fulfilment. Happiness 
seems infantile, and love – childish.
BM.: If fulfilment perceived as an attempt 
to fill the void, this overwhelming feeling of 
otherness, being a detached atom, then yes. 
I sometimes look for it in the crowd, some-
times in empty frames; I look for similari-
ties, I want to enter a drawer with the ones 
like me. Perhaps my photographs are about 
this fulfilment. 



anim jednak do tego przejdziemy, zasta-
nówmy się – co zaważyło na sukcesie 
BlackBerry? Skąd wzięła się moda na 

słynne telefony z klawiaturą? Odpowiedź jest 
dość niespodziewana. Otóż – bezpieczeństwo 

WIELKI POWRÓT BLACKBERRY
REWOLUCJA CZY EWOLUCJA?
BLACKBERRY. MARKA – FENOMEN. W CIĄGU KILKU LAT ZREWOLUCJONIZOWAŁA MYŚLENIE O TELEFONACH 
W BIZNESIE. NIE TYLKO PRZEJĘŁA PRAKTYCZNIE CAŁY RYNEK APARATÓW UŻYWANYCH W ŚWIECIE FINANSJERY, 
ALE TEŻ STAŁA SIĘ IKONĄ KULTURY, POJAWIAJĄC SIĘ W FILMACH, SERIALACH I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH. 
OSTATNIO POWRACA NA RYNEK Z NOWYMI SMARTFONAMI – CZY BĘDZIEMY ŚWIADKAMI KOLEJNEJ REWOLUCJI?

Z
ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner
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danych. Choć produkty marki przyciągały 
atrakcyjnym wyglądem i ergonomiczną budo-
wą, to BlackBerry stał się ikoną za sprawą dostę-
pu do skrzynki mailowej w czasie rzeczywistym 
oraz właśnie bezpieczeństwa w korzystaniu 

z telefonu z dostępem do Internetu. Wzrost za-
grożeń związanych z upowszechnieniem m.in. 
mobilnych usług bankowych – współczesne 
smartfony często połączone są z naszymi kon-
tami bankowymi – wpłynął na zwiększenie 



inwestycji branży telekomunikacyjnej 
w zabezpieczenia danych użytkowników. 
Dawniej, mimo mniejszej liczby zagrożeń, 
dużo łatwiej było potencjalnym hakerom 
uzyskać dostęp do cennych danych, znajdu-
jących się na urządzeniu. Zagrożenie jest na-
dal dość duże, szczególnie w przypadku uży-
wania telefonu w celach służbowych.

Powracając jednak do kluczowej kwestii, 
czyli sprawy bezpieczeństwa - co w dobie 
współczesnych smartfonów wyposażonych 
w antywirusy i zapory może wnieść taka 
marka jak BlackBerry? Otóż… zdecydowa-
nie więcej bezpieczeństwa. Nie da się ukryć, 
że żyjemy w czasach, w których liczba zagro-
żeń dotyczących dostępu do wartościowych 
danych zgromadzonych na naszym telefonie 
lub możliwych do uzyskania za jego pośred-
nictwem jest bardzo duża. W tym niewielkim 
urządzeniu znajdują się przecież zapisane ha-
sła do serwisów społecznościowych, skrzy-
nek e-mailowych, numery kart płatniczych, 
zainstalowane są aplikacje bankowe, a także 
zamontowane są oczy i uszy w postaci apa-
ratów oraz mikrofonów, które w razie nara-
żenia na atak mogą zostać zdalnie włączone. 
Słowem – telefon stał się jednym z głównych 
narzędzi i znalazł się w centrum naszego 
życia prywatnego i zawodowego. Dlatego 
BlackBerry oferuje najwyższy poziom bezpie-
czeństwa w sieci za pomocą nowoczesnych, 
autorskich i innowacyjnych technologii. 
Implementowane są one w każdą warstwę 
urządzenia – od sprzętowej, w postaci kluczy 
kryptograficznych wstrzykiwanych w podze-
społy, przez poprawki i modyfikacje kolejnych 
poziomów systemu, aż po przystępny sposób 
interakcji z użytkownikiem w postaci apli-
kacji DTEK™. Pamiętać należy, że nawet naj-
lepsze zabezpieczenia nie wystarczą, jeśli są 
zbyt skomplikowane w użytkowaniu. Dlatego 
aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem 
została zaprojektowana tak, aby w prosty, gra-
ficzny sposób przedstawić jego poziom, a tak-
że pokierować użytkownika w kolejnych kro-
kach prowadzących do poprawienia ochrony. 

Ogromną jej zaletą jest również zdolność do 
ciągłego monitorowania działania doinstalo-
wanych przez użytkownika aplikacji, dzięki 
czemu każde podejrzane działanie w tle jest 
natychmiast rozpoznawane i raportowane 
w postaci powiadomienia. Włączanie mikro-
fonu, aparatu, wysyłanie płatnych SMS-ów 
i tym podobne sytuacje nigdy nie mają miej-
sca bez wiedzy użytkownika, kiedy na straży 
stoi DTEK™. Kwestię bezpieczeństwa urzą-
dzeń BlackBerry rozwiniemy w kolejnych 
artykułach. 

Bezpieczeństwo nie jest jednak jedynym 
elementem wyróżniającym tę markę. Nie spo-
sób pominąć wyjątkowego designu, który od 
zawsze stanowił o wyjątkowości BlackBerry. 
Pod tym względem najnowszy model Key2 
prezentuje się jeszcze lepiej niż poprzednie 
wersje kultowego BlackBerry. Połączenie 
klasycznego smartfonu z charakterystyczną 
fizyczną klawiaturą zdecydowanie wyróżnia 
się na tle wyglądających podobnie urządzeń, 
które możemy spotkać na rynku. 

Obecnie w sprzedaży znajdziemy BlackBerry 
Key2 w kolorze czarnym i czerwonym w wer-
sji Dual SIM ze 128 GB pamięci oraz jego 
odchudzoną wersję w kolorze granatowym 
– BlackBerry Key2 LE z dyskiem o pojemno-
ści 64 GB. 

ENGLISH

GREAT COMEBACK FROM 
BLACKBERRY! REVOLUTION  
OR EVOLUTION

BlackBerry. Brand – phenomenon. In just a few 
years, BlackBerry revolutionized the way we 
think about business phones. Not only it took 
almost whole business market but it became 
a cultural icon, appearing in movies, tv series 
and shows. Nowadays, BlackBerry comes back 
with a brand new product. Will it change the 
way we think about phones once again?

But before that, let’s focus on what made 
BlackBerry successful in the first place. What 

W I E L K I  P O W R Ó T  B R A C K B E R R Y . . .

made phones with a  keyboard so fashion-
able? The answer may surprise you. It was…
data security. Although, BlackBerry phones 
came with great design and ergonomic build, 
it became an icon thanks to access to e-mail 
in real time and security of phone data in de-
vices with Internet access. Constant growth 
of threats in using our bank apps influenced 
telecommunication industry in securing its 
users data. Formerly, even though there were 
fewer threats, it was much easier to hack the 
devices and gain access to valuable data. The 
threat is still real, especially when phones are 
used for work. 

But, let’s go back to the key question – 
what, in the era of modern smartphones 
with all their antiviruses could a brand like 
BlackBerry bring to the table? Well…more 
security. It’s a well known fact, that we live 
in times when the number of threats to our 
phone data safety is very high. In this small 
device we keep our social media and e-mail 
passwords, credit cards numbers, bank 
apps and always listening eyes and ears, 
by which I mean our phone camera and mi-
crophone, that can be exposed for attack 
by remote access. Phone is becoming more 
and more the center of our private and pro-
fessional life. That’s why BlackBerry offers 
the highest level of internet safety using 
modern, original and innovative technolo-
gy implemented in every layer of the device, 
from cryptographic keys in subassemblies, 
through corrections and modifications at 
every level to accessible way of interacting 
with user through DTEK™ app. It’s import-
ant to remember that even the best security 
can’t be useful if it is too complicated for ev-
eryday use. That’s why DTEK™ app governs 
security on our phone with user friendly de-
sign, that in a simple way guides user step 
by step to enhance safety. The great advan-
tage of this system is the ability to monitor 
the levels of access that are granted to apps 
installed on our phones. Every suspicious 
activity is monitored and comes up on our 
screen in a form of notification. Turning on 
our phone, sending paid texts and similar 
situations will no longer happen without us-
ers knowledge with DTEK™. We’ll elaborate 
on this topic in further articles.

Nevertheless, safety is not the only feature 
that distinct BlackBerry from the rest. You 
cannot skip it’s incredible design that always 
constituted brand’s uniqueness. The new ver-
sion of BlackBerry, Key2, presents itself even 
better among similarly designed devices on 
the market.

Currently in sale we can find BlackBerry 
Key2 in black and red with 128 GB memo-
ry and Dual SIM and its cheaper version 
BlackBerry Key 2 LE with 64 GB. 

T E L E F O N  S TA Ł  S I Ę  J E D N Y M 
Z   G Ł ÓW N YC H  N A R Z Ę DZ I 
I   Z N A L A Z Ł  S I Ę  W   C E N T RU M 
N A S Z E G O  Ż YC I A  PRY WAT N E G O 
I   Z AWOD OW E G O.  DL AT E G O 
B L AC K B E R RY  OF E RUJ E  N A J W Y Ż S Z Y 
P OZ IOM  B E Z PI E C Z E Ń S T WA ...
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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

IMPL ANT 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

MODELKA / MODEL:  
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ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Julia Skobel

STYLIZACJA / FASHION STYLIST:  
Valeria Hubska



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 .  
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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 
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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 .
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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-
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Już od 3 lat lotnisko w Jasionce prezen-
tuje się podczas Routes Europe – naj-

ważniejszej branżowej imprezy w Europie, 
podczas której porty lotnicze zabiegają 
u przewoźników o nowe trasy. Kolejny 
raz w staraniach o rozwój siatki połączeń 
lotnisko wspierał Urząd Miasta Rzeszowa, 
wspólnie promując walory miasta.

15-ta edycja Routes Europe odbyła się 
w dniach 8-10 kwietnia w niemieckim 
Hannover. Spotkało się  tam ponad  1300 
delegatów, reprezentujących ponad 100 
linii lotniczych, 300 lotnisk i 50 organi-
zacji turystycznych. Rzeszów był jednym 
z trzech polskich portów regionalnych, 
które miały swoje stoiska. Oprócz  Rze-
szowa prezentowało się jeszcze lotnisko 
w Łodzi oraz Olsztyn –Mazury. •

• IN ENGLISH

ROUTES EUROPE 

For three years now, Rzeszów Inter-
national Airport has participated in 

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

Routes Europe – the most prestigious 
industry event in Europe, during 
which airports promote themselves 
among carriers. Also this year, the 
local authorities of Rzeszów support-

ed the airport in its efforts to attract 
new carriers, promoting the positive 
aspects of the city.

The 15th edition of Routes Europe 
took place in Hannover, Germany, on 
8–10 April. The event gathered over 
1300 delegates, representing over 100 
airlines, 300 airports and 50 tourist or-
ganisations. Rzeszów was one of three 
Polish airports which had a stand. 
Other Polish airports that participated 
in the event were Łódź Airport and 
Olsztyn-Mazury Airport. •
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Rozwój regionalnych portów lot-
niczych, komunikacja kryzysowa 

w branży trendy na rynku paliw, bu-
dowanie pozytywnego doświadczenia 
pasażera, nowe źródła przychodów poza 
lotniczych, finansowanie infrastruk-
tury lotniskowej – to tylko niektóre 
z tematów jakie poruszymy podczas III 
edycji kongresu Sky&More.

Nasi eksperci - wśród nich m.in. 
Mikołaj Wild - Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał 
Milczarski – prezes Polskiej Grupy 
Lotniczej, Frank Wagner - Country Ma-
nager Lufthansa Group, Raoul Popescu 

- Prezes Pratt & Whitney AeroPower 
Rzeszów, Mariusz Szpikowski – Dy-
rektor Lotniska Chopina w Warszawie, 
Prezes PPL, Artur Tomasik – Prezes 
Zarządu Związku Regionalnych Portów 
Lotniczych, Piotr Kazimierski - Prezes 
Zarządu Baltona S.A. oraz Gheorghe 
Marian Cristescu – Prezes Zarządu Pol-
skiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o. 

– zabiorą głos w dyskusjach panelowych. 
Kongres to miejsce wymiany doświad-
czeń i opinii pomiędzy wszystkimi pod-
miotami dla których transport lotniczy 
stanowi istotny element biznesu. Jest 
kontynuacja idei spotkań biznesowych 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

III EDYCJA KONGRESU SKY&MORE 
JUŻ 30 MAJA W RZESZOWIE

branży lotniczej skupiających eksper-
tów, kadrę kierownicza, reprezentantów 
instytucji otoczenia biznesu oraz 
władz centralnych i samorządowych. 
Zapraszamy do rejestracji on-line www.
skyandmore.pl.

CZAS WYDARZENIA: 
30 maja 2019 r., w godz. 10.00-17:00
Miejsce wydarzenia:
Grand Hotel Boutique
ul. Feliksa Dymnickiego 1a, 35-030 
Rzeszów
Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wyno-
si 490 zł:
www.skyandmore.pl •

• IN ENGLISH

3RD EDITION OF SKY&MORE 
CONGRESS TO BE HELD IN 
RZESZÓW ON 30 MAY

The development of regional airports, 
crisis communication in the industry, 
fuel market trends, building positive 
passenger experience, new sources of 
non-aeronautical revenue, financing 
airport infrastructure are only some 
of topics to be discussed during the 
3rd edition of the Sky&More Congress.

Congress speakers include industry 
experts, such as Mikołaj Wild – Sec-
retary of State at the Ministry of In-
frastructure, Rafał Milczarski – Pres-
ident of the Polish Aviation Group, 
Frank Wagner – Country Manager 
Lufthansa Group, Raoul Popescu 

– President of Pratt & Whitney Aero-
Power Rzeszów, Mariusz Szpikowski 

– CEO of Warsaw Chopin Airport, 
President of PPL, Artur Tomasik – 
President of the Management Board 
of the Polish Regional Airports Asso-
ciation, Piotr Kazimierski – President 
of the Management Board of Baltona 
S.A. and Gheorghe Marian Cristescu 

– President of Polish Hotel Holding 
Sp. z o.o. The Congress allows for the 
exchange of experience and opinions 
between all entities dealing with 
business in air transport. It follows 
an idea of business meetings of the 
aviation industry embracing experts, 
management members, and represent-
atives of the business environment as 
well as central and local authorities. 
To take part in the Congress, register 
at www.skyandmore.pl.

WHEN: 
30 May 2019, 10.00–17.00
Where:
Grand Hotel Boutique
ul. Feliksa Dymnickiego 1a, 35-030 
Rzeszów
Ticket price: PLN 490
www.skyandmore.pl •
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tekst    P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A     zdjęcia    A . K Ł O S

WIĘCEJ LOTÓW LUFTHANSY 
Z RZESZOWA DO MONACHIUM

W letnim rozkładzie połączeń 2019 Luf-
thansa zwiększa liczbę rejsów na trasie 

Rzeszów-Monachium. Od 31 marca samolo-
ty z Podkarpacia do stolicy Bawarii odlatują 
o godzinie 06:15 i 13:20 każdego dnia. Pasaże-
rowie zyskali również nową możliwość przy-
lotu do Rzeszowa codziennym wieczornym 
rejsem z Monachium o godzinie 21:35. Tym 
samym w letnim rozkładzie liczba tygodnio-
wych rejsów wzrośnie do 14.

Nowe połączenia mają zaspokoić 
rosnące potrzeby pasażerów. Poranny rejs 
z Rzeszowa ma usprawnić przesiadkę w mo-
nachijskim hubie Lufthansy. Pasażerowie 
będą mogli wygodniej udać się w dalszą 
podróż do wielu miast zarówno w Europie 
jak i na całym świecie, takich jak: Dusseldorf, 
Zurych, Turyn oraz Nowy Jork, Chicago czy 
Hong Kong. Większa częstotliwość lotów 
z Podkarpacia ułatwi dogodną podróż do 
wszystkich 343 miast z międzynarodowej 
siatki połączeń Lufthansa Group.

"Cieszymy się z rozwoju współpracy 
z jedną z największych linii lotniczych na 

świecie. Dodatkowe rejsy i bardziej dogodne 
godziny operowania z pewnością przełożą się 
na wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, 
szczególnie w segmencie biznesowym. To 
odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie 
rodzimych przedsiębiorców oraz zagranicz-
nych inwestorów, których z każdym rokiem 
przybywa na Podkarpaciu. Szacujemy, że 
w tym roku z bezpośrednich lotów z Rzeszo-
wa do Monachium skorzysta prawie 60 tysię-
cy pasażerów" - mówi Michał Tabisz, prezes 
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. •

• IN ENGLISH

MORE FLIGHTS WITH LUFTHAN-
SA FROM RZESZÓW TO MUNICH

This summer, Lufthansa is increasing the 
number of flights between Rzeszów and 
Munich. Since 31 March, the airline has been 
operating flights from Subcarpathia to the 
capital of Bavaria every day at 06:15 and 13:20. 
It has also added a new evening flight from 
Munich to Rzeszów every day at 21:35. Thus, 

the number of flights on the route is increas-
ing to 14 in the summer schedule.
The increased number of flights is an 
answer to the growing needs of passengers 
travelling on the route. The morning flight 
from Rzeszów will facilitate changing flights 
in Lufthansa’s hub in Munich. It will make 
it more convenient for passengers to travel 
to a lot of cities in Europe and all over the 
world, such as Düsseldorf, Zurich, Turin and 
New York, Chicago and Hong Kong. The 
increased frequency of flights from Sub-
carpathia will facilitate travelling to all 343 
destinations offered by Lufthansa Group.

‘We welcome the development of our coop-
eration with one of the largest airlines in the 
world. More flights and a more convenient 
schedule will surely translate into an 
increase in the number of passengers served, 
in particular in the business segment. It’s 
an answer to the growing needs of Polish 
businessmen and international investors, 
whose number is increasing in Subcar-
pathia. According to our estimates, almost 
60 thousand passengers will opt for direct 
flights from Rzeszów to Munich this year,’ 
said Michał Tabisz, President of Rzeszów 
International Airport.•

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T
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Każdego roku pod koniec pierwszego kwartału na lotnisku 
„Rzeszów-Jasionka”  lądują samoloty wypełnione pielgrzy-

mami. Są to ortodoksyjni Żydzi, którzy odwiedzają grób cady-
ka Elimelacha w Leżajsku.  Przylatujące samoloty to atrakcja 
dla pasjonatów lotnictwa 
i fotografów. W długiej historii tych pielgrzymek zdarzało 
się, że przylatywały szerokokadłubowe maszyny oferujące 
dużo więcej miejsc niż powszechnie znane wąskokadłubowce. 
W ubiegłym roku na lotnisku w Rzeszowie pielgrzymów prze-
woził popularny Jumbo-Jet czyli Boeing 747.  

W tym roku niespodzianki były dwie.  Po raz pierwszy na 
lotnisku w Rzeszowie wylądowały 

2 typy samolotów.  Jednym z nich był wyprodukowany pod 
koniec 20018 roku Airbus A321 Neo. Samolot, który jest dłuż-
szym bratem Airbusa A320, może zmieścić maksymalnie 240 
foteli. Skrót "NEO" oznacza "New Engine Option", a więc wa-
riant z nowymi  i bardzo ekonomicznymi silnikami. Oprócz 
ekonomii samolot spełnia również wyśrubowane normy hała-
su i emisji spalin. Pierwszy Airbus A321 Neo, który wylądował 
w Rzeszowie, należał 

do Arkia Israel Airlines – drugiej pod względem wielkości 
izraelskiej linii lotniczej obsługującej stałe połączenia oraz 
rejsy czarterowe w Izraelu do Europy Zachodniej 

i w rejonie Morza Śródziemnego. Głównym portem lotniczym 
jest międzynarodowe lotnisko imienia Ben Guriona w Tel Awiwie. 

Kolejną maszyną, która po raz pierwszy wylądowała w Rze-
szowie, był wyprodukowany 
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CIEK AWE MASZYNY 
PIELGRZYMÓW Z IZRAELA 



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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

w 2001 roku Boeing 777-200. Jest to 
szerokokadłubowy samolot zabierający 
na pokład do 280 pasażerów w 3 klasach 
komfortu. Boeing 777 nie jest tak no-
woczesną maszyną jak Airbus A321 Neo 
ale w okresie, gdy pierwszy egzemplarz 
opuszczał zakłady, była to równie nowa-
torska konstrukcja. Samolot rozpoczął 
loty pasażerskie w 1995 roku.  Jest to 
największy na świecie samolot dwusil-
nikowy. Cechami charakterystycznymi 
maszyny są: największa średnica silnika 
zamontowanego kiedykolwiek w sa-
molocie i sześciokołowe wózki główne. 
Maszyna została zaprojektowana aby 
zastąpić starsze szerokokadłubowe 
odrzutowce i uzupełnić lukę w ofercie 
pomiędzy modelami Boeinga767 i 747 
i jako pierwszy komercyjny samolot zo-
stał w całości zaprojektowany przy uży-
ciu komputera. Maszyna, która gościła 
w Rzeszowie należy do państwowych 
linii lotniczych ElAl Israel Airlines.  •

• IN ENGLISH

NEW MASTER AND MARGARITA 
FASCINATING MACHINES OF 
ISRAELI PILGRIMS

Every year, at the end of the first quarter, 
planes full of pilgrims arrive at Rzeszów 

Airport. They are Orthodox Jews visiting 
the grave of Tsaddik Elimelech in Leżajsk. 
The planes are a huge attraction for avia-
tion buffs and photographers. In the long 
history of these pilgrimages, wide-body 
aircrafts with a much greater seating 
capacity than in regular narrowbody 
aircrafts landed at the airport. Last year, 

pilgrims arrived in a popular JumboJet, 
that is Boeing 747.

This year, there were two surprises. 
Two types of planes landed at Rzeszów 
Airport for the first time. The first one 
was Airbus A321 Neo produced at the end 
of 2018. It’s a longer brother of Airbus 
A320, with a seating capacity of up to 240 
passengers. The abbreviation NEO means 

‘New Engine Option’, which means 
a model with new and more economical 
engines. Apart from economy, the aircraft 
also meets strict noise and exhaust emis-
sion standards. The first Airbus A321 Neo 
that landed in Rzeszów belongs to Arkia 
Israeli Airlines – the second largest Israe-
li airlines operating regular and charter 
flights from Israel to Western Europe 
and in the Mediterranean Region. Its 
main airport is Ben Gurion International 
Airport in Tel Aviv. 

The latter was Boeing 777-200, a wide-
body aircraft produced in 2001, with 
a seating capacity of up to 280 passengers 
in three comfort classes. Boeing 777 isn’t 
as modern as Airbus A321 Neo, but the 
first planes of the model were equally 
innovative at the time of their production. 
The model was launched in 1995 and it’s 
the largest two-engine plane in the world. 
It features the largest jet engine ever built 
and six-wheel main landing gears. The ma-
chine was designed to replace older wide-
body jets and bridge the gap between Boe-
ing 767 and 747; it was the first commercial 
plane fully designed using a computer. The 
plane that landed in Rzeszów belongs to 
national ElAl Israel Airlines. •



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

--- -5-- 
(REJSY OD  05.04.2019) 16:00 19:45 FR8224 738

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

-2-- - - - 
(REJSY OD  02.04.2019) 16:00 20:00 FR862 738

---4-6-
(REJSY OD  04.04.2019) 17:40 21:40 FR862 738

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

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

-2-- -6-
(REJSY OD  02.04.2019) 06:10 09:50 FR7622 738

---4-- -
(REJSY OD  04.04.2019) 14:10 17:50 FR7622 738

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

-2-----
(REJSY OD  02.04.2019) 17:55 21:20  FR3472 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 18:00 21:25  FR3472 738

-----6-
(REJSY OD  06.04.2019) 18:05 21:30  FR3472 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- - - - - - 06:30 10:15 FR8224 738

--- -5--
(REJSY OD  05.04.2019) 16:00 19:45 FR8224 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.03.2019 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.03 .2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

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

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

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

---4--7
(REJSY OD  04.04.2019) 06:55 10:20 FR2136 738

--3----
(REJSY OD  03.04.2019) 07:20 10:45 FR2136 738

-2---6-
(REJSY OD  02.04.2019) 11:45 15:10 FR2136 738

--3-----
(REJSY OD  03.04.2019) 11:50 15:15 FR2136 738

----5--
(REJSY OD  05.04.2019) 16:55 20:20 FR2136 738

------7
(REJSY OD  07.04.2019) 18:00 21:25 FR2136 738

1------
(REJSY OD  01.04.2019) 18:10 21:35 FR2136 738

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

--3---- 
(REJSY OD  03.04.2019) 08:30 12:15 FR3202 738

------7
(REJSY OD  07.04.2019) 05:55 09:40 FR3202 738

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

1234567
(BRAK REJSÓW  20, 21, 27, 28.04.2019) 11:15 12:40 LH1618 CRJ9

-----67 
(REJSY  20, 21, 27, 28.04.2019) 11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1234567
(BRAK REJSÓW  14, 15, 18-22.04.2019) 21:35 23:00 LH1606 CRJ9

N O W Y J O 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

------7 
(REJSY OD  07.04.2019) 19:25 10:00 LO018 AIRBUS A340-300

T E L A W I 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

------7 
(REJSY OD  07.04.2019) 21:15 23:55 LO170 B737-800

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

1234567 10:35 11:30 LO3801 DH4

1234567 13:20 14:15 LO3801 E190/ E195/7M8

----5-7 16:15 17:20 LO3807 DH4/ E190

1234-6-
(REJSY OD  01.04.2019) 16:25 17:20 LO3807 DH4/ E190

12345-7 22:50 23:45 LO3803 E170/E175/E195/E400

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-- - - - 
(REJSY OD  02.04.2019) 10:40 12:55 FR863 738

---4-6-
(REJSY OD  04.04.2019) 17:40 21:40 FR863 738

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

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

-2-- -6-
(REJSY OD  02.04.2019) 06:10 09:50 FR7622 738

---4-- -
(REJSY OD  04.04.2019) 14:10 17:50 FR7622 738

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

-2-----
(REJSY OD  02.04.2019) 17:55 21:20 FR3473 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 18:00 21:25 FR3473 738

-----6-
(REJSY OD  06.04.2019) 18:05 21:30 FR3473 738

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

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

------7
(REJSY OD  06.04.2019) 10:45 12:20 FR2137 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 10:50 12:25 FR2137 738

--3----
(REJSY OD  03.04.2019) 11:10 12:45 FR2137 738

-2---6-
(REJSY OD  02.04.2019) 15:35 17:10 FR2137 738

--3---
(REJSY OD  03.04.2019) 15:40 17:15 FR2135 738

----5--
(REJSY OD  05.04.2019) 20:45 22:20 FR2137 738

------7 
(REJSY OD  07.04.2019) 21:55 23:30 FR2137 738

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

--3---- 
(REJSY OD  03.04.2019) 12:40 14:30  FR3203 738

------7
(REJSY OD  07.04.2019) 10:05 11:55  FR3203 738

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

1234567
(BRAK REJSÓW  05, 12, 15, 16, 

19-23.04.2019)
06:15 07:40 LH1607 CRJ9

---45--
(REJSY OD  05, 12.04.2019) 06:20 07:45 LH1607 CRJ9

1234567 13:20 14:45 LH1607 CRJ9

N O W Y J O 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------ 
(REJSY OD 01.04.2019) 13:50 17:30 LO017 B787-8

T E L A W I 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------ 
(REJSY OD 01.04.2019) 5:50 10:25 LO169 B737-800

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

123456-
(REJSY OD 01.04.2019) 05:35 6:35 LO3804 E170/E175/E19/

B737-8/7M8

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E170/E178 
B737-8/7M8

1234567 12:00 12:55 LO3802 DH4

1234567 14:55 15:45 LO3808 E190/E195/7M8

----5--
(REJSY OD 05.04.2019) 17:50 18:45 LO3808 E190/E195/7M8

1234-67 18:00 18:55 LO3808 DH4





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe




