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 NASI AUTORZY

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.

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. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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.

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra 
i żona. Gra w teatrze, 
przed kamerami i w radiu. 
W życiu nie potrafi. Fatal-
nie kłamie. 

ENGLISH A daughter, 
mother, sister and wife. 
She performs in the the-
atre, for the cameras, and 
in the radio. She can’t play 
in real life though. She is 
a lousy liar. 

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

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. 

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafas-
cynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. 

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man in 
the foreground.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

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.
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI

Od kilkunastu lat zajmuje 
się projektowaniem mar-
ki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które 
stworzył na potrzeby 
powstających firm.

ENGLISH He has been 
dealing with brand 
design for several 
years. He has created 
over 150 names for 
newly-established 
companies.

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.

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, 
podobnie jak w życiu, 
kieruje się dobrym 
smakiem.

ENGLISH A photog-
rapher fascinated by 
the moving image. He 
appreciates good taste 
in photography as well 
as in his life.

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 

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 pochodzi 
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.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociolo-
gist by profession and 
passion. An experi-
enced explorer of social 
phenomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.
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TEKST Monika Sobień ZDJĘCIA Grażyna Gudejko

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

CHCE MI  
     SIĘ ŻYĆ
„STARAM SIĘ ROBIĆ DUŻO RZECZY, ALE NIE ZA WSZELKĄ CENĘ. 
NIE POKONUJĘ NA SIŁĘ PRZECIWNOŚCI. NIE PRÓBUJĘ ICH OBCHO-
DZIĆ, ROBIĆ PODKOPU CZY PRZERZUCAĆ SIĘ NA LINIE NA DRUGĄ 
STRONĘ. NIE OBRAŻAM SIĘ NA RZECZYWISTOŚĆ, JEŚLI SIĘ COŚ NIE 
UDAJE. WALCZĘ, ALE UMIEM TEŻ ODPUŚCIĆ”. Z AKTOREM MARKIEM 
BUKOWSKIM DLA ANYWHERE.PL ROZMAWIA MONIKA SOBIEŃ.



mi bliska i  starałem się też przekazać ją 
moim synom, że trzeba umieć się nudzić. 
Trzeba umieć się zresetować, nic nie ro-
bić, być w stanie takiej „przedkontemplacji”, 
w której ogarniasz to, co się dzieje wokół cie-
bie, ale jesteś odcięty. I myślę, że nicnie-
robienie bardzo relaksuje i czasami warto 
się temu poddać.

Możesz sobie na to pozwolić? Jesteś 
przecież bardzo zajętym człowiekiem. 
To tylko tak wygląda. Z aktorami tak jest. 
Rzeczywiście pracuję w sposób ciągły od 
dość dawna i może powstać wrażenie, jak 
ktoś ogląda telewizję czy w Internecie widzi 
co się dzieje, że jest mnie dużo i wychodzi na 
to, że strasznie dużo pracuję. Rzeczywistość 
wygląda trochę inaczej. Staram się równowa-
żyć pracę i czas wolny.
 
To kiedy ostatnio byłeś gdzieś na urlopie?
Na takim urlopie „urlopie” to dawno nie 
byłem. 

Na przykład plaża w Dębkach?
Tam akurat nie, ale lubię polskie morze. Jest 
zimne i orzeźwiające. Nie jestem za to fa-
nem Morza Śródziemnego, bo jest taką kału-
żą. Dla mnie istnieje albo ocean, albo Morze 
Bałtyckie. A jeśli chodzi o urlop, to preferu-
ję krótkie strzały, krótkie wyjazdy. Byłem 
kilka lat temu na takim trzytygodniowym 
urlopie na Wyspach Kanaryjskich. Gdy wró-
ciłem, to choć nie jestem depresyjny, co 
też nie znaczy, że cały czas jestem taki 
uśmiechnięty i wesoły…

…myślałam, że cały czas. 
Nie. Jak śpię, to nie. Wtedy przybieram 
uniwersalny wyraz twarzy. W każdym ra-
zie kiedy wróciłem, miałem depresję po-
urlopową. Niby nie wydarzyło się nic ta-
kiego, co mogłoby spowodować smutek 
czy zdołowanie, ale po powrocie z tych 
ciepłych Kanarów do zimnej, stycznio-
wej Polski coś się stało ze mną takie-
go, że nie mogłem przez trzy tygodnie 
z domu wyjść. 
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T R Z EBA U M I E Ć 
SI Ę Z R E SET OWAĆ, 

N IC N I E ROBIĆ, BYĆ 
W STA N I E TA K I E J 

„PR Z EDKON T E M PL AC J I”...

Lubisz udzielać wywiadów?
Uwielbiam. Dlatego się z tobą umówiłem. 
Głównie udzielam wywiadów, rzadko gram, 
mam mało pracy. Najczęściej właśnie udzie-
lam wywiadów. 

To gdzie i komu ostatnio udzieliłeś?
Tobie. Dwa lata temu. (śmiech)

Po pierwsze to było rok temu...
A tak, faktycznie. Jednak wychodzi na to, że 
udzielam wywiadu raz na rok i ostatni to był 
ten udzielony tobie.

Mam wrażenie, że od tamtej pory twoja 
kariera nabrała rozpędu.
Moja kariera… Wiesz, jestem jeszcze mło-
dy. Myślę, że wszystko przede mną. Nie 
śpieszę się nigdzie.

Jesteś młody?
Duchem tak. I zawodowo jestem młody. W tym 
sensie, że wiele jeszcze mam do zrobienia. Był 
taki film „Młodość” Paolo Sorrentino…

Podobał ci się?
Bardzo. Ale jego „Wielkie piękno” jeszcze 
bardziej mi się podobało.

Mnie też. To jest o starych ludziach. 
Rozumiem, że trochę się utożsamiasz… 
Jep Gambardella, główny bohater „Wielkiego 
piękna”, i niektóre jego konstatacje życiowe 
bardzo do mnie trafiają. Poza tym jest tam 
mnóstwo poczucia humoru. Nie wszyscy 
to zauważają, a to jest bardzo zabawny film. 
Na przykład taki fragment, w którym Jep 
pyta swojego wydawcy (który jest starszym 
facetem i umówił się z młodą dziewczyną), 
jak było, czy udało mu się ją zdobyć? A ten 
odpowiada: „Coś ty, nawet mnie nie poca-
łowała, dziwka”. 

Story of your life? (śmiech) Nie, 
chyba nie. U ciebie dużo się dzieje. 
Kiedy ostatnio się nudziłeś? 
Wyznaję taką teorię, która pewnie nie jest 
niczym odkrywczym, ale już od dawna jest 
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I postanowiłeś od tego czasu nie 
jeździć na urlopy.
Okazuje się, że takie formy wypoczynku nie 
działają dobrze w moim przypadku. 

A jak się resetujesz? Pytam o tę nudę. 
Mówiłeś, że zachęcasz do niej swoich 
synów, ale  w jaki sposób ty się nudzisz 
i łapiesz dystans?
Dość konwencjonalnie. Słucham muzyki, 
oglądam masowo filmy, seriale. Lubię te 
netfliksowe i na HBO. Czytam też książki. 
I poprzez sport.

Podobno grasz w polo. To jest twój nowy 
sposób na relaks?
Gram to może za dużo powiedziane. Ale może 
opowiem o tym więcej. To będzie taka dłuższa 
anegdotka, minutowa. Kiedyś zaraziłem mo-
jego starszego syna miłością do tenisa. On się 
w to wkręcił i do dzisiaj gra. A teraz w ramach 
rodzaju losowego rewanżu mój młodszy syn 
Szymek gra w polo i jeździ konno. Ja jakoś 
wcześniej nie zetknąłem się z tym, mimo 
że jestem aktorem, a aktorzy teoretycznie 
powinni. W każdym razie nigdy mi się to nie 
zdarzyło i teraz on mnie wkręcił w to polo 
i konie. I strasznie mi się ten sport podoba, 
jest niezwykle oryginalny i ciekawy. Wydaje 
się, że może trochę snobistyczny i drogi, ale 
wcale taki nie jest. Przynajmniej dla począt-
kujących osób, bo im dalej w las, tym więcej 
to wszystko kosztuje. Ale dla tych, którzy 
bawią się tym na takim poziomie jak ja, nie 
jest drogi. Jest takie miejsce pod Warszawą, 
niedaleko Piaseczna, nazywa się Buksza. 
Wspaniałe dziewicze miejsce, super ludzie. 
I tam można pograć. 

Jesteś typem, który zapala się do takich 
hobbystycznych działań, ale szybko ci 
przechodzi, czy jesteś wierny pasjom?
Biorąc pod uwagę całe moje życie, które już 
trochę trwa, wygląda na to, że jestem dość 
wierny. Gram w tenisa już od wczesnej mło-
dości, interesuję się tym. Podobnie piłką 
nożną. Kiedyś uwielbiałem jazdę na nar-
tach i nieźle mi to wychodziło, ale nieste-
ty musiałem przerwać, bo mam kłopoty 
z kolanami. 

Czyli jednak wiek…
Wiek w tym przypadku pewnie też odgrywa 
jakąś rolę, ale po prostu zerwałem więzadło 
podczas intensywnego uprawiania sportu. 
Sam jestem zaskoczony, że tak się wkręcam 
w te sporty. Jazdę konną kiedyś zupełnie 
wykluczałem. A teraz taką mam z tego ra-
dość. Może kiedyś zagram porządnie w to 
polo. Takie jest życzenie mojego młodszego 
syna, a spełniam wszystkie jego życzenia, 
więc jest duża szansa.

Chciałam cię właśnie zapytać o relacje 
z synami, bo to trudna sprawa być 
ojcem. Macie kumpelskie relacje, czy 
zdystansowane?
To są moi przyjaciele, moi kumple, w dobrym 
tego słowa znaczeniu. Oczywiście z pewnym 
dystansem. Wiadomo, że musi być jakaś hie-
rarchia w stadzie. Ale to są ludzie, z którymi 
świetnie się czuję, i z którymi doskonale się ro-
zumiemy. Zawsze poświęcałem im dużo cza-
su, bo wychodziłem z założenia, że z dziećmi 
trzeba być, spędzać każdą wolną chwilę. Tak 
też robiłem i myślę, że w jakiś sposób to teraz 
procentuje, bo rzeczywiście mamy silną więź. 

Ciągnie ich w stronę aktorstwa?
Chyba nie. Starszy syn gra w tenisa, skończył 
iberystykę. Ma jakieś artystyczne zapędy, tro-
chę pisze. Ale myślę, że to na razie jest począ-
tek jego działań w tym kierunku. Natomiast 
Szymon na razie gra w polo i konie są jego 
nieprawdopodobną pasją. Co jest świetne, bo 
odrywa go to od rozrywek, które są obecnie 
powszechne wśród młodzieży, czyli od te-
lefonów i gier. Szymon spędza każdą wolną 
chwilę na powietrzu, wśród zwierząt, i to jest 
super. Jest to też szkoła życia i charakteru. 
Bo to nie tak, że on się ubiera w ładne ubran-
ko i wskakuje na pięknego, wyczyszczonego 
konika, potem z niego zsiada z lekko tylko 
przekrzywionym krawatem. On musi się przy 
tym hobby napracować. To sport wymagają-
cy mocnej kondycji, żelaznego zdrowia. A do 
tego jeszcze te konie, którymi trzeba się zająć. 
To jest ciężka, fizyczna praca. 

To było dla mnie poruszające, gdy 
powiedziałeś o swojej więzi z synami, 
bo z prawie wszystkich znajomych mi 
mężczyzn każdy ma jakiś problem z ojcem. 
Ta więź rzadko jest zbudowana.
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, 
i może jest to banalny wniosek, ale dzieciń-
stwo i przeszłość mają na nas ogromny wpływ, 
i to one w dużej mierze decydują o naszym 
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życiu. Bardzo ciężko jest się wyplątać z prze-
szłości. Ona prędzej czy później się odzywa, 
w pozytywnym lub negatywnym znaczeniu. 
A ja miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo. 

Czyli też miałeś dobrą relację z ojcem?
Miałem poprawną. Nie jakąś nie wiadomo 
jak wspaniałą, ale na pewno nie problema-
tyczną. Moje dzieciństwo było błogie. Nawet 
się nie zastanawiałem, czy mam dobrą rela-
cję z ojcem. Ona po prostu była. Naturalna, 
wspierająca. Mój ojciec nie był moim kole-
gą, przyjacielem, ale był w porządku. Był 
zawsze tam, gdzie powinien być. A do tego 
był dobrym człowiekiem i fajnym facetem. 
Pozwalał mi się realizować. Dzięki takiemu 
ojcu mogłem robić to, co zawsze chciałem. 
I wydaje mi się, że taką postawę w natural-
ny sposób ja oddałem swoim dzieciakom. 
Moi dziadkowie wychowali moich rodzi-
ców w dobrej relacji z dziećmi, w podob-
ny sposób ja zostałem wychowany i ja też 
mam z chłopakami bardzo dobry kontakt. 
Zdarzają się oczywiście bunty, wiadomo. 
W sumie mnie to cieszy, bo bunt przeciw-
ko ojcu jest obowiązkowy na pewnym eta-
pie życia.  Ale jakoś dajemy radę.
 
Zapytałam cię wcześniej o tę nudę, 
bo pomyślałam sobie, że robisz 
naprawdę dużo rzeczy. Oprócz tego, że 
grasz w serialach i filmach, to jeszcze 
piszesz scenariusze, książki, zajmujesz 
się produkcją filmową. Co cię teraz 
najbardziej pochłania?
Generalnie lecę w życiu na tak zwanym fre-
estyle’u. To znaczy chcę robić dużo rzeczy, 
ale tam, gdzie wyczuwam bariery, nie poko-
nuję ich na siłę. Nie próbuję ich obchodzić, 
robić podkopu czy przerzucić się na linie 
na drugą stronę. Oczywiście walczę, w ja-
kiś sposób podejmuję wysiłki, ale jeśli te 
przeszkody się nawarstwiają, to po prostu 
odpuszczam ten temat. Próbuję różnych 
rzeczy, niektóre z nich kontynuują się jakby 



1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



C H C E  M I  S I Ę  Ż Y Ć



J E Ś L I  J E S T  S I Ę 
A KT OR E M ,  KT ÓRY  M A 

PR AC Ę,  T O  W I E DZ I E 
S I Ę  NA PR AW DĘ  FA J N E 

Ż YC I E .  J E S T  T O  TA K I 
RODZ A J  M AT R I X U, 

KT ÓRY  U W I E L B I A M.

It seems to me that you career has really 
taken off since that time.
My career… You know, I’m still young. I think 
that it’s all ahead of me. I’m not in a hurry.

Are you young?
I  feel so. And in professional life, I  am. 
I mean, I have a lot to do. There was a film, 
Paolo Sorrentino’s ‘Youth’…

Did you like it?
A  lot. But I  liked his ‘The Great Beauty’ 
even more.

Me too. It’s about old people. I understand 
that you identify with them a little… 
Jep Gambardella, the hero of ‘The Great 
Beauty’, and some of his observations on 
life really appeal to me. Besides, the sense 
of humour is great. Not everyone can spot it, 
but it’s a hilarious film. For example, a scene 
where Jep asks his publisher (who is an elder-
ly guy and had a date with a young girl) how 
was it, whether he succeeded. And the pub-
lisher says, ‘That bitch didn’t even kiss me.’ 

A story of your life? (Laughs.) No, I don’t 
think so. There’s a lot going on in your life. 
When was the last time you were bored?
My theory is that we need to be able to be 
bored. It’s probably nothing revealing, but this 
idea has been close to me for a long time, and 
I’ve tried to pass it on to my sons. We have to 
be able to restart, do nothing, be in a state of 
‘premeditation’, when you grasp what’s going 
on around you, but you’re detached from it. 
And I think that doing nothing is very relaxing 
and it’s worth a try from time to time.

Can you do that? After all, you’re 
terribly busy. 
It only seems so. It’s like that with actors. I’ve 
been working for some time, and it may seem, 
when someone is watching TV or surfing the 
Internet, that there’s a lot of me there and 
I work a lot. But it’s different in reality. I try to 
strike a balance between work and free time.
 
When was the last time you went on 
holidays?
I haven’t had ‘holidays’ for a long time. 

For example, on the beach in Dębki?
I don’t go there, but I like the Polish sea. It’s 
cold and refreshing. But I’m not a fan of the 
Mediterranean, because it’s a puddle. To me, 
there is the ocean and the Baltic Sea. And as 
far as holidays are concerned, I prefer short 
trips. A few years ago, I went on a three-week 
trip on the Canary Islands. When I came 
back, even though I’m not depressive, which 
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same z siebie. Tak mam na przykład z ak-
torstwem. Nigdy nie traktowałem tego za-
wodu poważnie, z samej swojej natury jest 
to jakaś zabawa i to naprawdę przywilej, że 
możemy być aktorami. Jeśli jest się aktorem, 
który ma pracę, to wiedzie się naprawdę faj-
ne życie. Jest to taki rodzaj matrixu, który 
uwielbiam. Kiedy dużo pracujesz, jesteś na 
planie i wcielasz się w jakąś postać, funkcjo-
nujesz w tym dziwnym świecie ekipy filmo-
wej, to jesteś całkowicie odseparowany od 
rzeczywistości. Przestają istnieć rachunki, 
przestajesz się zastanawiać, czy zatanko-
wałaś samochód, czy nie.

To też jest w pewnym sensie resetujące?
Tak, pod warunkiem, że ma się do tego dy-
stans. Ja mam. Wiadomo, że są na planie przy-
kre sytuacje albo ludzie, z którymi się gorzej 
pracuje i wtedy jest trudniej, ale to tak jak 
w życiu. Ciekawe jest, że to aktorstwo zawsze 
do mnie wracało. Kiedy próbowałem gdzieś 
odejść, czy w biznes, czy w reżyserię, to ten 
zawód do mnie wracał. Zawsze najlepsze pro-
pozycje przychodziły wtedy, gdy właściwie już 
żegnałem się z graniem. Więc uznałem to za 
jakiegoś rodzaju dotyk przeznaczenia i znak, 
że może rzeczywiście trzeba iść w tę stronę. 
Teraz na przykład poznałem na planie serialu 
„Leśniczówka” Maćka Żaka, który reżyseruje 
ten serial. Jest niesamowitym facetem, nigdy 
dotąd nie spotkałem się z takim podejściem 
do reżyserii, z takim sposobem insceniza-
cji. Naprawdę dużo się przy nim nauczyłem. 
I Maciek ma też teraz pewien projekt filmowy, 
bardzo interesujący i być może ja będę produ-
centem tego filmu. Ale zobaczymy, jak się to 
potoczy. Nie mam takiego podejścia, że muszę 
to zrobić, bo się uduszę. 

Czujesz się już na tyle spełniony 
zawodowo, że to, co teraz do ciebie 

PODZIĘKOWANIA 
Dla Intercontinental Warszawa za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu.

przychodzi, traktujesz jako bonus? 
Dlatego jest w tobie ten luz, czy po 
prostu masz taką konstrukcję?
Ta konstrukcja wynika z przeżyć i wnio-
sków, które wyciągnąłem. Jak to mówi mój 
kumpel: „Życie to remis. Nie ma wygra-
nych i przegranych”. I oczywiście taka po-
stawa jednych zmusi do abdykacji, nihili-
zmu i poddania się, bo skoro wszyscy i tak 
skończymy tak samo, to po co podejmo-
wać jakiekolwiek wysiłki. Ale ja wychodzę 
z  innego założenia. Mam swoją prywatną 
duchowość, która pozwala mi zachować 
jakąś równowagę. I podchodzę do tego tak, 
że nie obrażam się na rzeczywistość, jeśli 
się coś nie udaje. Walczę, robię co mogę, ale 
jak coś mnie zatrzymuje, to trudno. 

ENGLISH 

I WANT TO LIVE

‘I try to do a lot of things, but not at all costs. 
I don’t force myself to overcome obstacles in 
life. I don’t try to go around them, dig a tunnel or 
swing across them on a rope. I don’t take offence 
if I fail. I fight but I also know when to quit.’ 
Monika Sobień talks with actor Marek Bukowski 
for Anywhere.pl.

Do you like interviews?
I  love them. That’s why I met you today. 
I mostly do interviews, I rarely play, I have 
little work. Most often I do interviews. 

When and with whom have you had an 
interview recently?
With you. Two years ago. (Laughs.)

Firstly, it was one year ago…
Well, you may be right. But it turns out 
that I do an interview once a year and the 
last one I’ve done was with you.
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doesn’t mean that I’m happy and cheerful all 
the time…

… I thought you were. 
No. I’m not when I’m asleep. I have a universal 
look on my face then. Anyway, when I came 
back, I had post-holiday blues. There was 
nothing that could cause sadness or depres-
sion, but when I came back from those warm 
Canary Islands to cold Poland in January, 
I couldn’t go out for three weeks.

And you decided not to go on holidays 
from then on.
It turns out that such forms of relaxation don’t 
do me good. 

plays. And now, in return, my younger 
son Szymek plays polo and rides a horse. 
I never tried it even though I’m an actor, 
and theoretically, actors should do such 
things. Anyway, it was something new to 
me, and he got me into polo and horses. 
I really enjoy this sport, it’s original and in-
teresting. Perhaps, on the surface, it may 
seem a bit snobbish and expensive, but it’s 
not. At least for beginners, because the 
more you get into it, the more expensive it 
becomes. But for those like me it’s not ex-
pensive. There is a place near Warsaw and 
Piaseczno called ‘Buksza’. A  wonderful, 
intact place, with great people. And you 
can play there. 

What do you do to restart? I’m asking about 
boredom. You said that you encourage your 
sons to it, but how do you enjoy boredom 
and detach yourself?
Quite conventionally. I listen to music, watch 
a slew of films and TV series. I  like those 
on Netflix and HBO. I also read books. And 
through sport.

I’ve heard you play polo. Is it your new 
way to relax?
I wouldn’t go that far to say I play it. But 
I’ll tell you more about it. It’ll be a  long 
anecdote, one-minute long to be precise. 
I  passed on my passion for tennis to my 
elder son. He really got into it and still 



Are you a person who is always 
enthusiastic about new hobbies, but it’s 
shortlived enthusiasm, or are you faithful 
to your passions?
In the context of my whole life, it seems I’m 
quite faithful. I’ve been playing tennis since 
I was young, I’m interested in it. It’s the same 
with football. I used to love skiing and I was 
quite good at it, but unfortunately, I had to 
quit due to knee problems. 

So it’s age after all…
In this case, age is surely of importance, but 
I tore a ligament while doing sport. I’m sur-
prised myself that I get into these sports so 
much. I would never have thought that I’d be 
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into horse riding. And now I’m really keen 
on it. Perhaps, I’ll take on polo more profes-
sionally one day. My younger son would love 
that, and I fulfil all his wishes, so it’s very 
likely I’ll do it.

I wanted to ask you about your relationship 
with your sons, because it’s difficult to be 
a father. Are you friends with them or are 
you a rather distanced parent? 
They’re my friends, my pals, in a good way. 
Of course, with a bit of distance. There must 
be some kind of herd hierarchy. But I get on 
very well with them and love being around 
them. I’ve always devoted a lot of time to them 
because I believe that children need their 
parents and time spent together very much. 
That’s what I’ve done, and I think that it pays 
off now because our bond is strong. 

Are they interested in acting?
I don’t think so. My elder son plays tennis, 
he graduated from Hispanic Studies. He 
has some artistic interest, he writes a  lit-
tle. But I think it’s the beginning of his in-
terest in art. Szymon, on the other hand, 
plays polo and is crazy about horses. That’s 
great, because it draws him away from pop-
ular forms of entertainment like phones 
and games. He spends his free time out-
side, with animals, and that’s wonderful. 
It’s a school of life and it shapes his char-
acter. It’s not so that he wears nice clothes 
and gets on a  beautiful, groomed horse, 
then gets off it with his tie a bit crooked. 
This hobby involves hard work. It’s a sport 
that requires fitness and perfect health. 
And you have to look after horses. It’s hard 
physical work. 



 
I’ve asked you about boredom because 
I think that you really do a lot of things. 
Apart from appearing in TV series and films, 
you write screenplays, books, and you deal 
with film production. What is your main area 
of interest now?
In general, I live my life in a freestyle way. 
I want to do a lot of things, but when I encoun-
ter obstacles, I don’t force myself to overcome 
them. I don’t try to go around them, dig a tun-
nel or swing across them on a rope. I fight, of 
course, make an effort, but if there are more 
and more obstacles on my way, I just quit. 
I try various things, some of them continue 
naturally. It’s like that with acting. I’ve never 
treated this job seriously; I see it as fun and 
I believe it’s a privilege that we can be actors. 
Actors who have a job lead a great life. It’s 
a kind of matrix that I love. When you work 
a lot, spend a lot of time on the set, and play 
a character, you function in a strange world 
of the film crew and you are completely 
detached from reality. There are no more 
bills, you stop wondering whether you filled 
up the car or not.

Is it a kind of restart, too?
Yes, provided that you keep things in perspec-
tive. I do. Well, there are unpleasant situations 
on the set, too, or people difficult to work with, 
and it gets harder then, but it’s life. It’s inter-
esting that acting has always been present in 
my life. When I tried to depart from it and get 
into business or directing, this profession has 
always come back to me. I got best job offers 
when I was on the point of quitting. So I treat-
ed it as a sign that I should follow that path. 
And now, for example, on the set of TV series 
‘Leśniczówka’, I met Maciek Żak, who directs 
the series. He’s an incredible person; I’ve 
never met anyone with such an approach to 
directing and staging. I’ve learned a lot from 
him. And Maciek is carrying out a project now, 
a very interesting one, and I may be involved 
in it as a producer. But we’ll see how it goes. 
I don’t treat it as an absolute must.

Do you feel professionally fulfilled to the 
extent that you can treat everything that 
happens to you as an added boon? That’s 
why you’re so easing-going about it or is it 
your natural way?
It results from my experience and conclusions 
I’ve drawn. As my friend says, ‘Life is a draw. 
There are no winners or losers.’ Some people 
will opt for abdication, nihilism and giving up, 
because if we all end up in the same place, why 
should we care? But I think otherwise. I have 
my private spirituality, which allows me to 
maintain a balance. And I don’t take offence 
if I fail. I fight and do my best, but if something 
stops me, I can let go. 
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free. I didn’t even wonder if I had a good rela-
tionship with my father. It was simply there. 
Natural, supportive. My father wasn’t my pal, 
my friend, but he was okay. He was always 
there for me. What’s more, he was a good man 
and a great guy. He allowed me to pursue my 
dreams. With such a father, I could always do 
what I wanted to do. And it seems to me that 
I passed on this approach to my children in 
a natural way. My grandparents had a good re-
lationship with my parents, I was brought up 
the same way, and I get on well with my sons, 
too. Of course, we sometimes argue. Well, 
I’m even glad that we do, because rebelling 
against your father is obligatory at some stage 
of life. But we can handle it.

It’s very touching when you talk about your 
relationship with your sons because almost 
all men I know have problems with their 
fathers. That bond is rarely strong.
More and more often, I convince myself that, 
as cliché as it sounds, childhood and the past 
have a great impact on us and decide about 
our future life. It’s really difficult to forget 
your past. Sooner or later, it all comes back, 
in a positive or negative sense. But I had 
a happy childhood. 

So you had a good relationship with your 
father, too?
It was correct – neither a wonderful nor 
a problematic one. My childhood was care-
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PÓŁNOCNO-ZACHODNIA KALIFORNIA JAKŻE ROŻNI SIĘ OD TEJ DOBRZE 
NAM ZNANEJ, PLAŻOWEJ POŁUDNIOWEJ. TUTAJ TO ZUPEŁNIE 
INNY ŚWIAT, PUSTY I SPOKOJNY. MALOWNICZA AUTOSTRADA 101, 
PROWADZĄCA Z SAN FRANCISCO DO OREGONU, JEST PRAWIE PUSTA.
TEKST Małgorzata Jarzembowska
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W   T Y M  OD O S OB N IO N Y M 
M I E J S C U  RO S NĄ  N I E  T Y L KO 
NA J W YŻ S Z E  DR Z EWA 
Ś W I ATA .  RO Ś N I E  T U  T E Ż 
M A R I H UA NA .  I   T O  N I E 
BY L E  JA K A .  TA  N A J L E P S Z A .

askakuje krajobraz: strome pagórki pi-
onowo opadające kilka setek metrów 
w czeluście wąwozów, turkusowe, bystre 

potoki obfitujące w łososie, potężne, zapiera-
jące dech sekwoje wieczniezielone. Ale w tym 
odosobnionym miejscu rosną nie tylko na-
jwyższe drzewa świata. Rośnie tu też marihua-
na. I to nie byle jaka. Ta najlepsza.

Jestem w Szmaragdowym Trójkącie. W jego 
skład wchodzą trzy hrabstwa: Humboldt, Men-
docino i Trinity. Obszar Trójkąta, półtora raza 
większy od województwa pomorskiego, znany 
jest w Stanach Zjednoczonych z produkcji 
najprzedniejszej „marychy”. Niektórzy twi-
erdzą nawet, że jest ona najlepsza na świecie. 
Już w latach 60. XX wieku pierwsi hipisi z San 
Francisco wyjeżdżali kilka setek kilometrów 
na północ, aby spokojnie żyć na łonie natury. 
Tam też zaczęli oni sekretnie eksperymen-
tować z bardzo ograniczonymi wtedy odmian-

Z

ami zakazanego „ziela” (angielskie popularne 
nazwy marihuany to „weed” i „pot”).

Przez następne 40 lat uprawiano mari-
huanę w ukryciu, na małych poletkach, pod 
drzewami, na drzewach, często w  lasach 
państwowych. Uprawa na prywatnym gruncie 
groziła aresztem i konfiskatą nie tylko zbi-
orów, ale i domu, i posesji. W tamtych czasach 
policja latała helikopterami bardzo nisko, uży-
wając kamer na podczerwień. Ceny za funta  
(454 gramów) wysuszonych pąków kwiatów 
przekraczały 3000 dolarów. Jednakże, mimo 
monitorowania i reperkusji, nielegalny biznes 
nieprzerwanie się rozwijał. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat federalna 
polityka marihuany została znacznie polu-
zowana, a hrabstwa Szmaragdowego Trójkąta 
zaczęły przymykać oko i zezwalalać na uprawę 

ograniczonej ilości roślin na terenie prywat-
nym. Jedyny warunek: właściciel „plantacji” 
musiał mieć zaświadczenie od lekarza stwi-
erdzające, że na jego dolegliwości użycie mar-
ihuany było... wskazane. Niektórzy lekarze 
specjalizowali się w wystawianiu takich papi-
erów. Kosztował on 100 dolarów. W okolicy co 
druga osoba go miała. 

Szacuje się, że z Trójkąta rocznie wyjeżdża-
ją około trzy tony najprzedniejszego „ziela”. 
Ceni się jego ekologiczną uprawę i dojrze-
wanie na świeżym powietrzu, w naturalnych 
promieniach ciepłego słońca. Rodzajów są 
setki, a ich nazwy niejednokrotnie wskazują 
na dozę fantazji i nutkę humoru: niebieskie 
marzenie, ciasteczka skautek, mandarynk-
owy krem, biała wdowa, goryli klej, durbańs-
ka trucizna… Z Kaliforni marychę wywozi się 
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nielegalnie. W innych stanach będzie ona sprzedawana za 
dziesiątki dolarów za grama.  

Paradoks marihuany w Stanach Zjednoczonych polega 
na tym, że podczas gdy rząd federalny uważa ją za narko-
tyk klasy pierwszej (na równi z heroiną, ecstasy i LSD; 
ciekawe jednak, że kokaina jest już narkotykiem klasy dru-
giej), to rządy stanowe, odzwierciedlając wyniki wyborów 
lokalnych, traktują ją jako narkotyk medyczny lub rekreacy-
jny, czyli w obu przypadkach legalny. Wprawdzie Waszyng-
ton ma decydujące zdanie i zawsze może wprowadzić 
ograniczenia i sankcje, jednakże poszczególne stany mają 
również swoje prawa.

W 1996 roku obywatele Kaliforni, jako pierwszego sta-
nu, przegłosowali użycie marihuany do celów leczniczych. 
W 2012 roku w Waszyngtonie i Kolorado przegłosowano 
użycie marihuany do celów rekreacyjnych, a w 2016 
roku dołączyła do nich Kalifornia. Dzisiaj na 50 stanów 
w dwudziestu dziewięciu legalna jest marihuana medyczna, 
a w dziewięciu – rekreacyjna. 

Wraz z legalizacją marihuany używanej rekreacyjnie 
nastały czasy nie tylko wolności, ale też bardzo ostrej 
kontroli. Biurokracja stanowa, działajac jako pośrednik 
pomiędzy prawem federalnym a stanowym, zaczęła wy-
dawać szczegółowe przepisy regulujące wszelkie możli-
we aspekty uprawy narkotyku: wystawiania zezwoleń, 
uiszczania opłat, oznakowania roślin, użycia kamer. Prze-
pisy praktycznie dotyczą każdego ogniwa łańcucha pro-
dukcja-sprzedaż. Stan liczy na podatki. Raptownie, praw-
ie że z dnia na dzień, budżet stanowy Kaliforni wzbogacił 
się o grube miliony dolarów. 

A co na to zieloni farmerzy ze Szmaragdowego Tró-
jkąta? No cóż, mimo że mają dużo fantazji, i oni muszą się 
podporządkować. Jedni organizują się w cechy. Inni planują 
zakładanie ekologicznych plantacji i organizowanie infor-
macyjnych pokazów dla turystów, wraz z zakwaterowaniem 
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their secret experiments with limited then va-
rieties of illegal pot.

For the next 40 years, marijuana was being 
grown in secrecy, in small fields, under trees, 
on trees, often in national forests. Growing the 
plant on private property was punishable with 
arrest and forfeiture of crops, as well as the 
house and the estate. Those days, the police 
would fly helicopters very low and use infra-
red cameras. A price of a pound (454 grams) of 
dried flower buds exceeded USD 3000. Howev-
er, despite monitoring and repercussions, the 
illegal business continued to develop. 

Within the last ten years, the federal poli-
cy concerning marijuana was considerably 
loosened, and the Emerald Triangle coun-
ties began to turn a blind eye to growing 
limited amounts of the plant on private prop-
erty. The only condition was that the owner 
of the ‘plantation’ had to have a medical cer-
tificate confirming that the use of marijua-
na was recommended in their health state. 
Some doctors specialised in issuing such 
documents. It cost USD 100. Every second 
person in the region had it. 

It is estimated that about three tons of the 
best pot are exported from the Triangle per 
year. Its advantages include ecological culti-
vation and growing in fresh air, in natural rays 
of the warm sunshine. There are hundreds of 
marijuana varieties, and their names are often 
coined with humour and imagination: blue 
dream, girl scout cookies, cream mandarin, 
white widow, gorilla glue, Durban poison… 
The export of marijuana from California is 
illegal. It is later sold in other states for tens of 
dollars per gram.

The paradox of marijuana in the United 
States is that the federal government consid-
ers it to be a firstclass drug (along with heroin, 
ecstasy and LSD; it’s interesting, however, that 
cocaine is a secondclass drug), while state 
governments, as per the results of local elec-
tions, treat it as a medical or recreational 
drug, in both cases – a legal one. Washington 
has a final word and can always introduce lim-
itations and sanctions, but individual states 
also have their own law.

i próbnym paleniem. Jeszcze inni, ci tradycy-
jni, odchodzą na bok, spokojnie obserwując, 
co przyniesie przyszłość. Niejedno widzieli 
i z pewnością finansowo nie muszą wiązać koń-
ca z końcem. A w międzyczasie znajdą sobie 
inne zajęcie, bo… czyż Trójkąt sam w sobie nie 
ma sporo do zaoferowania? 

ENGLISH

CALIFORNIA’S EMERALD TRIANGLE

Northwestern California differs markedly from 
the famous southern part with beautiful beaches. 
It’s a completely different world, empty and 
peaceful. A picturesque 101 highway from San 
Francisco to Oregon is almost empty.

The landscape is surprising: steep hills falling 
several hundreds of metres into the depths of 
gullies, emerald, fastflowing streams full of 
salmon, and imposing, breathtaking coast 
redwood. But the highest trees in the world ar-
en’t the only plants growing here. There’s also 
marijuana – not an ordinary one; the best one.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

I’m in the Emerald Triangle. It compris-
es three counties: Mendocino, Humboldt and 
Trinity. The Emerald region, one and a half 
times bigger than Pomerania Province, is fa-
mous in the United States for the production 
of the best ‘pot’. Some even claim it’s the best 
one in the world. Already in the 1960s, first 
hippies from San Francisco went several hun-
dreds of kilometres north to live a peaceful life 
in harmony with nature. There, they began 
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In 1996, citizens of California, as the first state in the 
US, voted on the use of marijuana for medical purposes. In 
2012, Washington and Colorado voted on the use of mar-
ijuana for recreational purposes, and California joined 
them in 2016. Today, medical marijuana is legal in 29 out of 
50 states, and recreational marijuana – in 9 states. 

Legalising marijuana for recreational purposes has 
led to freedom, but also to strict controls. State bureau-
cracy, acting as an intermediary between the federal 
and the state law, began to make specific provisions reg-
ulating any and all possible aspects of growing the drug: 
issuing permits, paying fees, marking plants, using cam-
eras. The provisions apply to almost every aspect of the 
production–sales chain. The state counts on taxes. All 
of a sudden, almost overnight, California’s state budget 
received millions of dollars. 

What about green farmers from the Emerald Trian-
gle? Well, even though they have vivid imagination, 
they have to conform to abide by the rules. Some of 
them gather in guilds. Others plan to set up ecolog-
ical plantations and organise informational shows 
for tourists, including accommodation and samples 
for smoking. There are also traditional farmers, who 
don’t get involved and wait to see what the future will 
bring. They have seen a lot and don’t need to worry 
about money. In the meantime, they will find some-
thing else to do… After all, the Triangle itself has 
a lot to offer, doesn’t it? 
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KOCIOŁ 
CZAROWNIC

ie był to zwykły samobój. Nieszczę-
śliwym autorem tego gola przeciw-
ko NRD był Jerzy Woźniak, które-

mu ojca i matkę rozstrzelali Niemcy podczas 
wojny. Na jego oczach. Woźniak, będąc pił-
karzem, często stawał na boisku naprzeciw-
ko niemieckiego rywala. Miał wtedy obłęd 
w oczach. Na przeciwnika sportowego rzu-
cał się jak na wroga. A  22 lipca 1956 roku 
w meczu z Niemcami strzelił samobója. 

Tak zaczęła się historia Stadionu, opisa-
na przez pięciu śląskich dziennikarzy. Jerzy 
Góra, Henryk Grzonka, Adam Pawlicki, Woj-
ciech Krzystanek i Paweł Czado stworzyli 
dzieło, na które podświadomie się czekało. 
Nikt otwarcie nigdy nie zadał pytania, kiedy 
wreszcie ktoś to wszystko opisze, ale wszy-
scy wiedzieli, że to się musi stać. I stało się. 
Napisali o Kotle Czarownic.

To określenie jest wymysłem angielskich 
mediów, których dziennikarze byli świad-
kami meczu Polska-Anglia w czerwcu 1973 

N

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.

NAGRODĄ ZA PIERWSZEGO GOLA STRZELONEGO NA STADIONIE 
ŚLĄSKIM BYŁ DUŻY PUCHAR WYKONANY Z WĘGLA. SKORO 
NA ŚLĄSKIM, TO I ŚLĄSKA NAGRODA. PECH CHCIAŁ, ŻE W 
MECZU INAUGURUJĄCYM ŻYWOT OBIEKTU, POMIĘDZY POLSKĄ 
I NIEMIECKĄ REPUBLIKĄ DEMOKRATYCZNĄ, PIERWSZA 
BRAMKA BYŁA…SAMOBÓJCZA. PUCHARU NIE WRĘCZONO.

Germany inaugurating the opening of the stadium 
was… an own goal. Nobody got the cup.

It wasn’t an ordinary own goal. Its unfor-
tunate author was Jerzy Woźniak, whose 
mother and father were shot by Germans 
during the war. In front of him. As a foot-
baller, Woźniak often faced Germans on 
the pitch. He had a  crazy look in his eyes 
then. He attacked his opponents as if they 
were his true enemies. On 22 July 1956, ho-
wever, he scored an own goal in a match 
against Germany. 

That’s the beginning of the history of 
the Silesian Stadium, which has been 
described by five Silesian journalists. Je-
rzy Góra, Henryk Grzonka, Adam Pawlic-
ki, Wojciech Krzystanek and Paweł Czado 
have done something that everyone has 
subconsciously awaited. Nobody openly 
asked when someone would describe it all, 
but everyone knew that it was certain to 
happen. And it did. They wrote about the 
Witches Cauldron.

This stadium was dubbed the Caul-
dron by English journalists who watched 
a match between Poland and England in 
June 1973. Poles won 2:0 then, but what the 
English remembered the most was the at-
mosphere in the stadium.

Jerzy Góra says that he has never heard 
a  national anthem sung so passionately. 
And it wasn’t a one-time experience. I be-
lieve it as I’ve had a chance to experience 
it myself a few times. It’s not an ordinary 
stadium. It’s a true cauldron. A cauldron 
with remarkable history. I don’t think that 
sportspeople who have spoken about the 
magic of this venue just wanted to be po-
lite. I  also don’t think that U2 manager, 
in a letter to organisers of their concert, 
wrote about the best-organised concert 
on their tour out of politeness. It can’t be 
a coincidence.

But we can talk about ‘the magic’ of the 
venue endlessly. That it exists, that it cru-
shes all competitors and opponents to the 
ground. We can harp on about the atmo-
sphere on the stands. But in the end, it’s 
what happens in the stadium that shows its 
uniqueness. And a lot of special things have 
happened there. I highly recommend: ‘Sta-
dion Śląski. Kocioł Czarownic’.

P.S. The story of Woźniak, whose pa-
rents were shot by Germans, reminded me 
of the Polonia Warszawa Stadium. On its 
pitch, German tanks ran over dead and 
injured insurgents of the Warsaw Uprising 
left there by escaping soldiers of ‘Zośka’ 
Battalion. We are often unaware of the 
events witnessed by venues and walls. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

roku. Polacy wygrali wtedy 2:0, ale tym, co 
najbardziej zapadło Anglikom w pamięć, 
była atmosfera na stadionie. 

Jerzy Góra mówi, że tak wyśpiewanego 
hymnu nie słyszał nigdzie. I nie był to efekt 
jednorazowy. Wierzę w to, bo kilka razy mia-
łem okazję tego doświadczyć. To nie jest zwy-
kły stadion. To właśnie kocioł. I to kocioł 
z niezwykłą historią. Nie sądzę, by sportow-
cy opowiadający o magii tego obiektu chcie-
li być jedynie kurtuazyjni. Nie sądzę też, by 
menedżer zespołu U2 przez kurtuazję w li-
ście do organizatorów koncertu pisał o naj-
lepiej zorganizowanym koncercie na ich tra-
sie. To nie może być przypadek. 

Ale można dziesiątki razy powtarzać 
słowo „magia”. Że działa, że wgniata rywa-
li w murawę czy bieżnię. Można godzina-
mi opowiadać o  atmosferze na trybunach. 
O wyjątkowości tego stadionu stanowią wyda-
rzenia. A te były wyjątkowe. Polecam: Sta-
dion Śląski. Kocioł Czarownic.

P.s. Słuchając opowieści o Woźniaku, 
któremu Niemcy rozstrzelali rodziców, przy-
pomniała mi się historia stadionu Polonii 
Warszawa. Na murawie tego obiektu Niemcy 
rozjechali czołgami zabitych i rannych Po-
wstańców Warszawskich, których zostawi-
li w ucieczce żołnierze batalionu „Zośka”. 
Często nie mamy świadomości, jakich wyda-
rzeń świadkami są miejsca i mury. 

ENGLISH

WITCHES CAULDRON

A prize for the first goal scored in the Silesian 
Stadium was a large cup made of coal. The Silesian 
Stadium and a Silesian prize. Unfortunately, the 
first goal in the match between Poland and East 

3 0 – 3 1 F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl3 0 – 3 1



3 1 – 3 1



dańsk to miasto, w którym betonowa dżungla i stre-
fa ogólnie pojętej śmietanki biznesowej przenika 
się z kulturą, wzbogacając tym samym obie z nich. 

Jednym z najnowszych trendów w tej estetyce jest insce-
nizowanie postindustrialnych przestrzeni publicznych 
w ten sposób, by, zachowując jednocześnie ich „rdzawy” 
klimat, uwidocznić tkwiący w nich potencjał. Większość 
z nich jest, nieprzypadkowo, skoncentrowana wokół tere-
nów historycznej Stoczni Gdańskiej, stanowiącej dla wielu 
młodych ludzi kolebkę, z której wyrosło nowe miasto z wy-
jątkowym pomysłem na siebie.

Ulica Elektryków, zorganizowana właśnie na ternach 
gdańskiej stoczni, w pewien sposób zapoczątkowała ten 
ruch w mieście. To dwieście metrów całonocnej imprezy 
w otoczeniu cegieł, rur i betonu, iluminowanych żółtych 
światłem, które nadaje przestrzeni jednocześnie mroczne, 
mokre i intrygujące wrażenie. Szczególnie w otoczeniu 
wielkich postindustrialnych budynków strzegących uli-
cę z każdej ze stron. Ponadto, podobnie jak w amerykań-
skiej tradycji Block Party, uczestnicy polskiej ulicy Elek-
tryków, tworzą pewnego rodzaju wspólnotę pod wspólnym 
sztandarem kultury i wolności.

3 2 – 3 3 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

TEKST Jakub Wejkszner

G

NOWE PRZESTRZENIE 
KULTURY W GDAŃSKU

Od piątku do niedzieli na uczestników czeka mnóstwo 
atrakcji. Mówimy tu o porannych, wspólnych śniadaniach 
pod chmurką, food-truck’ach z różnorodnymi propozycjami 
kulinarnymi, czy wieczornymi koncertami polskich i zagra-
nicznych artystów, performance’ami, teatrami ulicznymi, 
czy też mini-skatepark’iem.

Ulicę Elektryków doskonale uzupełnia znajdująca się 
w sąsiedztwie, wspominana wcześniej 100-cznia. Pomysł na 
ten projekt wziął się, można powiedzieć, z recyklingu. Cały 
obiekt zbudowany jest bowiem z zespawanych ze sobą meta-
lowych kontenerów, w których otworzone zostały bary, gale-
rie sztuk różnorakich oraz miejsca z czymś do przekąszenia. 
Organizatorzy skupiają się na różnorodności, gdyż oprócz 
koncertów i potańcówek, można również obejrzeć wyświe-
tlany na kontenerze film, zrobić sobie tatuaż, czy nawet udać 
się na „designerskie” zakupy. Podobnie jak ulica Elektryków, 
100-cznia zaprasza głównie w weekend, zarówno na poran-
ne jak i wieczorne aktywności.

Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest, dostępny 
przez cały rok, Garnizon Kultury, przestrzeń zlokalizowana 
w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej. Oryginalnie obiekt histo-
ryczny, w którym znajdowały się niegdyś koszary, obecnie to ZD
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most of them concentrate around the histori-
cal Gdańsk Shipyard, which is often regarded 
by the young as a cradle of the new city with 
a brand new character.

Elektryków Street, located within the 
Shipyard, has initiated this movement in the 
city to some extent. It covers two hundred 
metres of all-night parties in the surround-
ings of bricks, pipes and concrete, illuminat-
ed with yellow lights, which create a dark, 
damp and intriguing atmosphere around 
the place. Especially with all those post-in-
dustrial buildings guarding the street from 
each side. What’s more, just like in American 
Block Party, those who gather on Elektryków 
Street form a kind of community, sharing the 
banner of culture and freedom.

There’s a lot going on here from Friday 
to Sunday. The attractions include outdoor 
morning breakfasts, food trucks serving di-

verse dishes, and evening concerts of Polish 
and foreign artists, performances, street the-
atre, and a mini skatepark.

Another must-see is 100-cznia* locat-
ed nearby. It can be said that the idea for 
the project has its origins in recycling. The 
building is made of welded metal containers, 
which house bars, various art galleries and 
food spots. The organisers bet on diversity – 
apart from the concerts and dance parties, 
there are also film screenings on the contain-
ers, tattoo studios and even spots for designer 
shopping. Like Elektryków Street, 100-cznia 
is bustling with life mostly at the weekends, 
both in the morning and in the evening.

An alternative to these spots is Garni-
zon Kultury (Garrison of Culture), open all 
year round, located near the Galeria Bałty-
cka shopping centre. This historical build-
ing used to house barracks and now it has 
become a vibrant town within the city. The 
space has been restored and gained a new, 
charming look thanks to the combination 
of modern designer elements and the his-
torical context of the place. Garnizon meets 
all conscious and unconscious needs of its 
potential customers. The spots you can’t 
pass up include, among others, Sztuka Wy-
boru, a café and bookshop popular with the 
locals, Stary Maneż, a music club holding 
concerts of top artists of Polish alternative 
music, and Noce i Dnie – for those who are 
after clubbing. After a nourishing meal in 
one of numerous restaurants, you can burn 
calories on a climbing wall located nearby 
or in a dance studio. What’s more, there are 
a slew of hair salons and beauty parlours in 
Garnizon, in case you get a sudden craving 
for manicure. There are also a lot of alter-
native entertainment options, for example, 
an escape room in Enigmat Escape and Fan-
tomatyka – a pub where you may try out Vir-
tual Reality technology, as well as play con-
sole and board games.  
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tętniące życiem miasteczko w mieście. Odre-
staurowana przestrzeń zyskała dużo uroku, 
dzięki połączeniu nowoczesnych akcentów 
designerskich z historycznym kontekstem 
tego miejsca. Garnizon zaspokaja praktycz-
nie wszystkie świadome i te jeszcze nieuświa-
domione potrzeby potencjalnych konsumen-
tów. Na terenie znajdują się m.in. popularna 
wśród gdańszczan Sztuka Wyboru, czyli 
połączenie kawiarni z księgarnią, klub mu-
zyczny Stary Maneż, gdzie usłyszeć można 
największe gwiazdy alternatywnej polskiej 
sceny muzycznej, a dla chętnych na clubbing 
– Noce i Dnie. Spalić kalorie nabyte w jednej 
z wielu pobliskich restauracji można na znaj-
dującej się w sąsiedztwie ściance wspinacz-
kowej, a także w studio tańca. Dodatkowo, 
w Garnizonie znajduje się wręcz absurdalna 
ilość fryzjerów i salonów kosmetycznych, 
jeżeli kogoś naszłaby nagła ochota na mani-
cure. Wśród alternatywnych rozrywek nale-
żałoby wymienić zabawę typu escape room 
w Enigmat Escape oraz Fantomatykę, pub 
oferujący możliwość wypróbowania techno-
logii Virtual Reality, zagrać w gry konsolowe, 
czy też pobawić się przy planszówkach.  

ENGLISH

NEW CULTURE ZONES IN GDAŃSK

Gdańsk is a city where a concrete jungle 
and broadly understood crème de la crème 
of business blend with culture, mutually en-
riching each other. One of the recent trends 
in this aesthetics is arranging post-industrial 
public spaces in such a way to preserve their 
‘rusty’ character and highlight their poten-
tial at the same time. It’s no coincidence that 

ODR E S TAU ROWA N A  PR Z E S T R Z E Ń 
Z YS K A Ł A  DUŻ O  U ROK U,  DZ I Ę K I 
P O Ł ĄC Z E N I U  N OWO C Z E S N YC H 
A KC E N T ÓW  DE S IG N E R S K IC H 
Z   H I S T ORYC Z N Y M  KO N T E K S T E M 
T E G O  M I E J S C A .
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SKOK NA 
GŁĘBOKĄ 
 WODĘ

NIE WIADOMO, KIEDY PO RAZ PIERWSZY CZŁOWIEK ZANURZYŁ SIĘ 
POD WODĄ. HISTORIA WSPOMINA JUŻ O CZASACH STAROŻYTNYCH, 
KIEDY NURKOWANO W CELACH MILITARNYCH ORAZ POŁAWIANIA 
PEREŁ. DZIŚ TO SPORT EKSTREMALNY O GLOBALNYM ZASIĘGU, 
W KTÓRYM NIC JUŻ NIE JEST TAKIE, JAK PRZED LATY. NURKOWAĆ 
MOŻNA ZARÓWNO Z CIĘŻKIM SPRZĘTEM, JAK RÓWNIEŻ W SAMEJ 
PIANCE. NA RĘKU ZAWSZE JEDNAK MUSI BYĆ ZEGAREK.

rawdziwy przełom nastąpił w  1942 roku. To 
właśnie wtedy skonstruowano automat odde-
chowy, który w połączeniu z butlą umożliwiał 

w pełni samodzielne oddychanie nurka pod wodą. 
Tym sposobem podwodny świat stanął dla ludzkości 

otworem. Dziś człowiek zanurza się w morskie głębi-
ny z wielu powodów. Niezależnie od tego, czy mowa 
o rekreacji czy badawczej wyprawie, każdy nurek za-
wsze ma przy sobie zegarek. To za jego pomocą można 
bowiem kontrolować zapas bezcennego tlenu. Czaso-
mierz musi w tym przypadku być zatem wyjątkowy.

Japończycy udowadniali już nie raz i nie dwa, że 
ich produkty są niezawodne i trwałe. Duży sukces od-
nieśli w świecie motoryzacji, nienaganną opinią cie-
szą się też zegarki. Mowa konkretnie o marce Orient, 
powołanej do życia w 1950 roku. Podobnie jak każdy 
szanujący się dziś producent, również i ona posiada 
w swojej kolekcji zegarki przeznaczone do nurkowa-
nia. Potocznie określane jako divery, stanowią specy-
ficzny, aczkolwiek bardzo popularny typ czasomie-
rzy. Kolekcja składa się wprawdzie z kilku modeli, ale 

P
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dwa z nich cieszą się wyjątkową popular-
nością. Miłośnicy zwykli określać te mo-
dele jako „Pepsi” (ze względu na swoje nie-
biesko-czerwone ubarwienie) oraz „Ray”.

Duży plus stanowią gabaryty. Średnica 
koperty w obydwu przypadkach wynosi 
optymalne 41,5 mm.  Całość doskonale 
uzupełnia masy wna bransoleta. Ta, po-
dobnie jak koperta, została wykonana 
z nierdzewnej stali. Modele zostały rów-
nież wyposażone w obowiązkowy dla tego 
typu zegarków obrotowy bezel. Za jego 
pomocą nurek może mierzyć czas prze-
bywania pod wodą, a co za tym idzie, ilość 
pozostałego w butli tlenu. Trudno się nie 
zgodzić, że to odpowiedzialna rola. Dlate-

go, ze względów bezpieczeństwa, obraca 
się tylko w jednym kierunku a jego pełen 
obrót wynosi 120 kliknięć. To, co jednak 
najcenniejsze, jest niewidoczne dla oka. 
A  mowa o  mechanizmie, czyli sercu ze-
garka. W przypadku całej kolekcji dla nur-
ków mamy do czynienia z mechanizmem 
automatycznym z możliwością ręcznego 
dokręcenia. Do tego funkcja stop-sekun-
dy za pomocą wyciągnięcia koronki, 
umożliwia natychmiastowe zatrzymanie 
pracy mechanizmu. Ponad milion wypro-
dukowanych egzemplarzy sprawia, że to 
konstrukcja godna zaufania.

Mówiąc o diverach, obowiązkowo na-
leży wspomnieć o wodoszczelności. Ta, 
w tym przypadku, wynosi 200 metrów, ale 
koronka, ze względów bezpieczeństwa, 
jest zakręcana. Zegarek pozostaje odpor-
ny zarówno na wilgoć i wodę, jak również 
ciśnienie, które na większych głęboko-
ściach klasycznym zegarkom daje się we 
znaki. Obfita warstwa masy fluorescencyj-
nej znajdująca się na wskazówkach oraz 
godzinowych indeksach nawet w najwięk-
szych ciemnościach ma zagwarantować 
doskonałą widoczność oraz bezproblemo-
we odczytanie godziny. Oczy wiście nie 
zabrakło też datownika.

S K O K  N A  G Ł Ę B O K Ą  W O D Ę

T O,  C O  J E D N A K  N A JC E N N I E J S Z E , 
J E S T  N I EW I D O C Z N E  DL A  OK A . 
A   MOWA  O   M E C H A N I Z M I E , 
C Z Y L I  S E RC U  Z E G A R K A . 

Kolekcja diverów marki Orient, obok 
parametrów technicznych, kusi również 
bogactwem kolorów. Każdy, kto zatem 
zdecyduje się na zakup jednego z  tych 
czasomierzy, będzie mógł wybierać od 
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czerni, poprzez granat aż do pomarańczy, w których 
dostępne są tarcze zegarków. Na tym jednak wybór 
się nie kończy, ponieważ producent zadbał również 
o trzy kolory stalowej bransolety oraz paski wykona-
ne z kauczuku.  Jeżeli zatem spojrzeć na tę kolekcję 
z lotu ptaka to nie dziwi już fakt, że zegarki dla nur-
ków sygnowane znaczkiem Orient to jedne z najpo-
pularniejszych w tym właśnie segmencie. Bo to nie 
tylko zegarek. To decyzja, która zostaje na bardzo 
długie lata.  

ENGLISH

A PRETTY DEEP DIVE

It is unknown when man dived underwater for the first 
time. Already in the ancient times, people dived for military 
purposes and for pearls. Nowadays, diving is an extreme 
sport popular all over the world, in which nothing is like it 
used to be. You may dive both with heavy equipment and 
in a diving suit only. But you must always wear a watch.

The crucial breakthrough came in 1942. Then, the 
first scuba was designed, which, together with an 
oxygen tank, allowed divers to breath underwater. 
Thus, the underwater world became open to man-
kind. Nowadays, man dives into the deep sea for 
many reasons. Be it leisure or scientific exploration, 
every diver always wears a watch as it allows them 
to control their oxygen supply. In this case, the time-
piece must be special.

The Japanese have proven many times that 
their products are reliable and durable. They have 
achieved great success in the automotive industry, 
and their watches also enjoy an excellent reputa-
tion. The Orient brand was set up in 1950. Just like 
every self-respecting producer, the brand offers 
high quality diving watches, commonly known as 
dive watches, which are a specific but popular type 
of timepieces. The collection consists of a few mod-
els, but two of them are particularly popular. Their 
fans call them ‘Pepsi’ (due to the its blue and red 
colours) and ‘Ray’.

Their huge asset is their size. In both watches, the 
case diameter is optimal 41.5 mm. A massive brace-
let adds a final touch to the whole. Like the case, the 
bracelet is made of stainless steel. The models are 
also equipped with a rotating bezel, which is a must 
in dive watches. It allows divers to measure time 
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spent underwater and, consequently, the remaining 
oxygen supply. It’s hard to argue that it’s a respon-
sible role. Therefore, for safety reasons, the bezel 
rotates in one direction only, and its whole rotation 
takes 120 clicks. But what is essential is invisible to 
the eye, namely the movement, that is the heart of the 
watch. The collection for divers features automatic 
movement with an option of manual winding. What’s 
more, a stop-second feature allows immediate stop-
ping of the second hand by pulling the crown. The 
number of over a million produced pieces proves the 
reliability of the device.

Another feature of dive watches is water resis-
tance. Watches are water resistant up to 200 metres, 
but the crown is winded for safety reasons. The watch 
remains resistant to humidity and water as well as 
pressure, which is often a problem at greater depths 
for traditional watches. A huge amount of fluorescent 
mass on the hands and hour indexes guarantees per-
fect readability of time even in the deep darkness. Of 
course, there is also a date window.

A wide selection of available face colours – rang-
ing from black, through navy blue, to orange – is an 
added boon. But the choice is much wider as there are 
also three colours of steel bracelets and rubber belts 
to choose from. It is therefore no surprise that Orient 
dive watches are one of the most popular timepieces 
of their kind. Because it’s much more than a watch. 
It’s a decision for many years.  

ZEGA R K I DLA N U R KÓW 
SYGNOWA N E Z NACZK IEM 

OR IENT TO JEDN E 
Z NA JPOPU LA R N IEJSZ YCH 

W TY M W ŁAŚN IE SEGMENCIE. 
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racę nad tekstem zacząłem znacz-
nie wcześniej niż zwykle, bo już 
pod koniec marca. To miał być mój 

najlepszy felieton. Inspiracją miało być stu-
lecie odzyskania niepodległości. Dlatego 
przed przystąpieniem do pisania szukałem 
inspiracji. W nocy z 29 na 30 marca czyta-
łem „Ogniem i Mieczem” oraz streszczenie 
pamiętników Paderewskiego. Około godz. 
4.17 nad ranem miałem sięgać po „Pana 
Tadeusza”, kiedy coś zadrapało mnie w gar-
dle. Pomimo narastającego bólu kontynu-
owałem czytanie do południa. Wieczorem, 
robiąc notatki o dzieciństwie Naczelnika, 
dopadła mnie gorączka. Natychmiast moje 
podejrzenia padły na Rosjan. Dla bezpieczeń-
stwa przez następny tydzień nie wychodziłem 
z domu. Obserwowałem podwórko i niebo. Dla 
niepoznaki udawałem, że nic nie robię. Żeby 
uwiarygodnić moje zachowanie, skupiłem 
się na oglądaniu Netfliksa i spaniu na sofie. 
Moja taktyka powiodła się i choroba ustąpiła. 
Przechytrzyłem Ruskich i mogłem kontynu-
ować pracę. W nocy z 10 na 11 kwietnia uda-
łem się na spacer w okolice Pl. Piłsudskiego. 
Chciałem w moim felietonie poruszyć wątki 
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RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 

P

duktor. Okazało się, że zabrano mi smoking, 
pieniądze i komórkę. W slipach i pożyczonych 
klapkach japonkach wróciłem radiowozem 
do Warszawy. W nocy ostatkiem sił napisałem 
najlepszy felieton w mojej karierze. Ostry, kon-
trowersyjny i dający do myślenia. Opisałem 
wielkość naszego Narodu i wyśmiałem słabość 
obcych. Padały nazwiska, adresy, kontakty. 
Wkleiłem też kilka nagich fotek. Felieton zapi-
sałem w chmurze i poszedłem spać.

Rano zobaczyłem że plik jest pusty. 
Felieton zniknął. Nie przeczytacie go. 

Komuś zależało na tym, aby się nie uka-
zał. Myślę, że to Rosjanie. Dali zwycięstwo 
Trumpowi, otruli Skrilpala, teraz mój tekst… 
Wszystko się zgadza. Może to Narodowcy. Dali 
ostrzeżenie, żeby amator nie brał się za patrio-
tyzm. A może sąsiad , który nie lubi polskiej 
muzyki. Rozpatruję każdy trop. 

Ale z pewnością powodem nie było leni-
stwo i alkohol. Piszę to jako Polak i Patriota. 
Tak mi dopomóż Bóg. 

ENGLISH

THERE WILL BE NO COLUMN

I regret to inform that my column will not come out 
this month due to serious reasons. As I highly respect 
my readers, I would like to set out the reasons for this 
sad decision.
 
I began working on this text much earlier than 
usual; already at the end of March. This was 
to be my best column, inspired by the hun-
dredth anniversary of regaining indepen-
dence. Before I set down to writing, I was look-
ing for inspiration. I was reading ‘Ogniem 
i Mieczem’ in the night of 29 to 30 March and 
a summary of Paderewski’s journals. At about 
4.17 a.m., I was about to begin reading ‘Pan 
Tadeusz’, when I got a scratchy feeling in my 
throat. Despite growing pain, I carried on 
reading till midday. In the evening, while mak-
ing notes on Statesman’s childhood, I got a fe-
ver. I immediately suspected the Russians. For 
safety reasons, I didn’t leave the house for the 
following week. I was observing the yard and 
the sky. I pretended that I wasn’t doing any-
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niepodległościowe i patriotyczne. Idąc po-
grążony w myślach obok Grobu Nieznanego 
Żołnierza, wyrżnąłem boleśnie głową w czar-
ne marmurowe schody, których tam jeszcze 
miesiąc temu nie było! Doznałem kontuzji, 
która znowu mnie osłabiła i opóźniła pisanie 
o kolejne cztery dni. W tym czasie nie próżno-
wałem. Nie chcąc zawieść moich czytelników, 
staropolskim sposobem wstawałem z kolan. 
Piłem alkohol, który uśmierzył ból i przyspie-
szył zejście opuchlizny z czoła. Moja metoda 
okazała się na tyle skuteczna, że w okolicach 
16 kwietnia byłem w pełni sił. Niestety zdra-
dziecki kac spowodował totalny brak weny. 
Pięć kolejnych dni spędziłem wpatrując się 
w pusty ekran komputera. Łykając aspirynę, 
od czasu do czasu zerkałem na Facebooka 
i YouPorn. Czas gonił, a ja nie napisałem ani 
jednej linijki. W panice sięgnąłem po środ-
ki wspomagające. Batony Lewandowskiej nie 
pomogły. Dostałem zatwardzenia i zgagi. 
Pomysł z grzybami halucynogennymi też oka-
zał się drogą na skróty. Nawet jeżeli miałem 
jakieś wizje, to ich nie zapamiętałem. Za to 
po zatwardzeniu przyszło rozwolnienie, które 
spowodowało że na 48 godzin musiałem prze-
nieść się do  toalety. 19 kwietnia wyczerpany 
i odwodniony położyłem się do łóżka. Zażyłem 
pół litra „Żołądkowej Gorzkiej” na trawienie 
i zrobiłem przegląd teledysków Sławomira 
na YouTube, dla zresetowania umysłu. Około 
godz. 6 nad ranem zerwałem się w pani-
ce, słysząc pukanie do mieszkania. W pierw-
szej chwili pomyślałem, że to ABW odnala-
zło mnie na liście dilera gwiazd. Pospiesznie 
wyrzuciłem resztę grzybów do zlewu, założy-
łem dla niepoznaki smoking i udając zaspa-
nego otworzyłem drzwi. Na szczęście był to 
sąsiad, który prosił o ściszenie muzyki któ-
ra dudniła przez całą noc. Zrozumiałem, że 
nie mogę pracować w Warszawie. Deadline 
mijał za dwa dni. Postanowiłem pojechać do 
Częstochowy i prosić Najświętszą Panienkę 
o siłę i inspirację. W pociągu natknąłem się 
na pielgrzymkę Narodowców. Młodzi patrioci 
napoili mnie, przykryli flagą i zaśpiewali Rotę 
na dwa głosy. Bezpiecznie usnąłem jak małe 
dziecko. W Częstochowie obudził mnie kon-

FELIETONU 
NIE BĘDZIE
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thing. To make my actions more credible, I fo-
cused on watching Netflix and sleeping on the 
coach. My tactic succeeded, and I got better. 
I outsmarted the Russians and was able to con-
tinue my work. In the night of 10 to 11 April, 
I went on a walk near Piłsudski Square. I want-
ed to touch upon topics like independence and 
patriotism in my column. I was so absorbed 
in thought that while I was passing the Tomb 
of the Unknown Soldier, I hit my head against 
black marble stairs which weren’t there 
a month ago! I was injured, which delayed my 
writing for another four days. I wasn’t playing 
around then. I didn’t want to let my readers 
down, so I was getting off my knees as a true 
Pole should. I was drinking alcohol, which 
killed the pain and reduced swelling on my 
forehead. My method proved so effective that 
I fully recovered about 16 April. Unfortunately, 
a terrible hangover resulted in a writer’s block. 
I spent five days looking at the blank comput-
er screen, taking aspirin, browsing Facebook 
and YouPorn from time to time. I was running 
out of time and I still didn’t write a line. I pan-
icked and took some supportive measures. 
Lewandowska’s candy bars were no good. 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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I got constipation and heartburn. An idea with 
magic mushrooms turned out to be a shortcut. 
Even if I had any visions, I didn’t remember 
them. But after constipation, I got diarrhoea, 
which made me spend 48 successive hours in 
the toilet. On 19 April, exhausted and dehy-
drated, I went to bed. I had half a litre of vodka 
for digestion and made a review of Sławomir’s 
videos on Youtube to clear my head. At about 6 
a.m., I woke up in panic when I heard someone 
knocking on my door. At first, I thought that 
the Internal Security Agency had found me on 
a list of the dealer of stars. I threw away the re-
maining mushrooms to the sink, put on a tux-
edo as a disguise, and opened the door, pre-
tending that I’d just woken up. Luckily, it was 
my neighbour, who asked me to turn down the 
music, which had been playing all night. I real-
ised I couldn’t work in Warsaw. The deadline 
was about to expire in two days. I decided to 
go to Częstochowa and ask Virgin Mary for 
strength and inspiration. On the train, I met 
a pilgrimage of the National Movement. The 
young patriots gave me something to drink, 
covered me with a flag and sang ‘Rota’ for two 
voices. I fell asleep like a baby. A conductor 

woke me up in Częstochowa. It turned out that 
someone had stolen my tuxedo, money and 
mobile phone. I returned to Warsaw in a po-
lice car, wearing briefs and borrowed flip flops. 
At night, in a last-ditch effort, I wrote the best 
column in my career. Sharp, controversial and 
thought-provoking. I described the greatness 
of our Nation and laughed off the weakness of 
others. I mentioned names, addresses, con-
tacts. I also added a few naked pictures. I saved 
the article in the cloud and went to bed.

In the morning, I discovered that the 
file was empty. The text disappeared. You 
won’t read it. 

Someone really didn’t want it to be pub-
lished. I think it was the Russians. They helped 
Trump win elections, poisoned Skripal, and 
now my text… It all adds up. Perhaps, it was the 
National Movement. They gave me a warn-
ing that an amateur shouldn’t meddle in pa-
triotism. Or perhaps it was the neighbour 
who doesn’t like Polish music. I’m consider-
ing all options. 

One thing for sure – it wasn’t for laziness 
or alcohol. I’m writing this as a patriot and as 
a Pole. So help me God.  



WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

rzypomnimy cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem publiczności spek-
takle, a będą to: Pinokio (chor. Giorgio 

Madia) 10 i 11 maja oraz spektakle operowe 
pod moją batutą - Nabucco Verdiego (18, 
19 maja) i  Cyganeria Pucciniego (25, 26, 
27 maja), której realizację uważam za naj-
bardziej atrakcyjną artystycznie spośród 
wszystkich obecnych realizacji tego tytu-
łu w Polsce. Kto jeszcze Cyganerii nie zo-
baczył, musi czym prędzej pospieszyć do 
Gdańska, gdyż będzie ją można podziwiać 
po raz ostatni. Nie zabraknie także stałych 
już programów edukacyjnych. Mamy też 
w maju dni szczególne.

Opera Bałtycka w Gdańsku po raz drugi 
bierze udział w obchodach Europejskich Dni 
Opery (10-13 maja), organizowanych przez 
stowarzyszenie Opera Europa, które zrzesza 
182 teatry z 42 państw i już po raz dwunasty 
zaprasza teatry operowe do wspólnego świę-
towania. W tym rok tematem przewodnim 
obchodów jest nasze kulturalne dziedzictwo.

Wydarzenia Europejskich Dni Opery 
w Operze Bałtyckiej rozpoczną dwa poran-
ne spektakle baletowej komedii Pinokio (10, 
11 maja). W sobotę 12 maja od samego rana 
uczestniczyć będzie można w  otwartych 
próbach artystów Opery Bałtyckiej, dzięki 
którym będzie można podpatrzeć rozśpie-
wanie chóru, spróbować swoich sił w  dy-
rygowaniu i śpiewie, poznać tajniki pracy 
muzyków, znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy orkiestra potrzebuje dyrygenta, oraz zo-
baczyć lekcję tańca klasycznego i elementy 
choreografii baletowej.

attractive of all arrangements of this opera 
in Poland. Who hasn’t seen La bohème yet 
should visit the Baltic Opera in Gdańsk as 
the performance will be on for the last time 
in May. What’s more, permanent educa-
tional programmes are carried out. In May, 
we’re also holding some special events.

For the second time, the Baltic Opera 
in Gdańsk is participating in European 
Opera Days (10–13 May) organised by 
Opera-Europa, which associates 182 the-
atres from 42 countries and is inviting op-
era theatres for the twelfth time to joint 
celebration. This year’s theme is our cul-
tural heritage.

European Opera Days in the Baltic 
Opera will begin with two morning perfor-
mances of Pinocchio ballet comedy (10, 11 
May). On Saturday, 12 May, our visitors will 
be able to take part in open rehearsals of 
the Baltic Opera artists, where they will be 
able to observe some singing exercises of 
the choir, try their hand in conducting and 
singing, get to know the ins and outs of mu-
sicians’ work, find out whether an orches-
tra needs a conductor, and see a lesson of 
classical dance and some elements of bal-
let choreography.

In the afternoon and evening hours, un-
usual trips around the opera house will be 
held, during which the event participants 
will be able to visit workshops and a store-
room. In the evening, a  field game Start 
a performance will take place. When the 
opera house becomes empty, the partici-
pants will have to use a map and guidelines 
to prepare for staging a performance.

Sunday, 13 May, will begin with activ-
ities for children – Opera for the Start 
and Opera Here! Here! After the perfor-
mance, further attractions in the foyer will 
be held: family choir workshops with the 
Children Opera Choir and a charity auc-
tion. On the occasion of the premiere of 
Pinocchio ballet, together with John Paul II 
General Education School Complex No. 8 
in Gdańsk, we have held a competition My 
wooden puppet PINOCCHIO. Submitted 
works will be put on auction, and the pro-
ceeds from the auction will be donated to 
the Pomeranian Hospice for Children. The 
event participants will enjoy sweet food 
and drinks prepared by AÏOLI. The event 
will finish with a film screening of a funny 
operetta Bluebear by Jacques Offenbach 
transmitted from Komische Oper Berlin 
via Opera Vision platform. 

I am sure that everyone will find something 
to their liking during these two days and our 
opera house will be truly open and European. 
More information on the event is available on 
our website, at www.operabaltycka.pl. 

OPEROWY MAJ

Po południu oraz w godzinach wieczor-
nych będzie można uczestniczyć w nieco-
dziennych wycieczkach po Operze, dzięki 
którym będzie można zajrzeć do pracowni 
czy scenicznego magazynu. Wieczorem – 
gra terenowa Wystartuj spektakl. Kiedy 
opera opustoszeje, uczestnicy będą musieli 
za pomocą mapy oraz wskazówek przygoto-
wać się do wystawienia spektaklu.  

Niedzielę 13 maja rozpoczniemy zaję-
ciami dla najmłodszych – Opera na start 
oraz Opera Tu! Tu! Po spektaklu dalsze 
atrakcje w foyer: rodzinne warsztaty chó-
ralne z  Operowym Chórem Dziecięcym 
oraz charytatywna aukcja. Przy okazji pre-
miery spektaklu baletowego Pinokio, wraz 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 
8 im. Jana Pawła II w Gdańsku zorganizo-
waliśmy konkurs Mój pajacyk PINOKIO. 
Prace konkursowe zostaną wystawione na 
aukcję, z której zysk wspomoże Pomorskie 
Hospicjum dla Dzieci. Czas umili nam 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
AÏOLI. Całość zakończy wieczorna pro-
jekcja kinowa zabawnej operetki Jacquesa 
Offenbacha Rycerz Sinobrody, transmito-
wanej z Komische Oper Berlin za pośred-
nictwem platformy Opera Vision. 

Jestem przekonany, że podczas tych 
dwóch szczególnych dni każdy znajdzie coś 
dla siebie i nasza opera będzie prawdziwie 
otwarta oraz europejska. Nasza strona inter-
netowa www.operabaltycka.pl niewątpliwie bę-
dzie Państwa o tym wszystkim informować. 

ENGLISH

MAY WITH OPERA

After intensive April and two successful premieres 
– Offenbach’s Orpheus in the Underworld and 
ballet gala L’Univers de la danse – it’s time for 
intensive work in May.

We are reworking performances highly pop-
ular with the audience, such as: Pinocchio 
(with Giorgio Madia’s choreography) on 10 
and 11 May and opera performances con-
ducted by me – Verdi’s Nabucco (18 and 
19 May) and Puccini’s La bohème (25, 26 
and 27 May), which is the most artistically 
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PO INTENSYWNYM KWIETNIU I DWÓCH UDANYCH PREMIERACH - 
ORFEUSZU W PIEKLE OFFENBACHA ORAZ GALI BALETOWEJ L'UNIVERS 
DE LA DANSE - PRZYSZEDŁ CZAS NA RÓWNIE INTENSYWNY MAJ.
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ramwaj nadjeżdżał i zabierał ludzi w górę do mia-
sta, więc zmieszałem się z innymi i podjechałem 
kilka stacji, do kawiarni, gdzie zawsze piłem 

kawę z naparstkiem kanaryjskiego rumu.
Nikt nie siadał przy stoliku nad urwiskiem z jedne-

go tylko powodu, gdyż wiatr zawsze porywał rachunki, 
a kelner już niczego nie pamiętał. I gdy na koniec mó-
wiłem, co brałem, zawsze wydawało mi się, że kłamię. 
Ale on wierzył.

Przynosił jeszcze cukierka, którego miałem w zwy-
czaju dawać temu chłopcu, co ostatnim kursem zjeż-
dżał ze swoim ojcem, aż do zajezdni.

Kiedyś pojechałem z  nimi do samej pętli, na 
ostatnich przystankach ojciec otworzył radio i słu-
chał sportowych wiadomości, a chłopak patrzył na 
swojego tatę z dumą, że tamten rozumie, o co w tym 
wszystkim chodzi.

To było małe miasto dobrych ludzi i nigdzie indziej 
na świecie nie czułem się lepiej. Jeździł tu tylko jeden 
tramwaj, a po prawej, jadąc w dół, stał kościół, zaś góra 
z widokiem na port była jedyną atrakcją. 

Tuż przed nią niewielki cmentarz chował tylko 
miejscowych. Nie było w nim nic dziwnego poza nad-
zwyczajnym spokojem, który mógł równać się tylko 
ze spokojem lasu. Ale to nie był las, to było miasto, 
i nie mieszkał w nim nikt inny, jak tylko ci, którzy uro-
dzili się tutaj. 
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Byłem jedynym obcym, ale brali mnie za swojego.
Zadzwonił telefon i ten sam kelner z niepamięcią 

poprosił mnie, abym podszedł, i czy to jestem ja…
Tak, odpowiedziałem mu, i tak, odpowiedziałem do 

słuchawki. Musiałem nagle wyjechać, wiedziałem jed-
nak, że wrócę do tego miejsca, i że muszę skończyć tę 
historię, którą nosiłem w swojej lnianej torbie. 

ENGLISH 

IT WILL BE SUMMER SOON

I was carrying a bag made of ‘Polish linen’, with a book not 
published yet and a pen stolen from Cincietto Hotel inside.

A tram was coming and taking people downtown, so 
I mingled with the crowd and went a few stations, to 
a café, where I always had coffee with a thimble of Gran 
Canaria’s rum.

Nobody sat at the table near the cliff, because the wind 
would sweep bills away, and waiters never remembered 
anything. And when I said what I’d had at the end, it al-
ways seemed to me that I was lying. But he believed me.

He also brought me a candy, which I would give to 
a boy who would ride on the last tram with his father, 
to the depot.

Once, I went with them to the depot. At one of the last 
stops, the father turned on the radio to listen to sports 
news. The boy was watching him with pride – that he un-
derstood what it was all about.

It was a small town of good people, and I’d never felt bet-
ter anywhere in the world. There was only one tram here, and 
on the right, downwards, there was a church. A hill overlook-
ing the harbour was the only attraction in the town.

At its foot, there was a small cemetery for the locals. 
There was nothing special about it apart from extraor-
dinary peace and quiet, like in the forest. But it was no 
forest; it was a town, and only those who were born here 
lived here. I was the only stranger, but they took me for 
one of them.

The phone rang, and the waiter asked me to approach 
and asked whether it was me… Yes, I answered; yes, 
I picked up the phone. I had to leave in a hurry, but I knew 
that I would return to that place and I had to finish the sto-
ry I was carrying in the linen bag. 

WOJTEK 
KALARUS
 
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. 
Reżyser, felietonista. Związany z Nowym 
Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego.

WKRÓTCE
     BĘDZIE LATO
MIAŁEM ZE SOBĄ TORBĘ Z „POLSKIEGO LNU”, A W NIEJ NIEWYDANĄ JESZCZE 
KSIĄŻKĘ I DŁUGOPIS SKRADZIONY W HOTELU „CINCIETTO”.
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ie jest to ani najbardziej znana, ani naj-
bardziej charakterystyczna, ani pew-
nie najlepsza płyta Leonarda Cohena. 

Ale jest to świetny przykład tego, jak zrobić 
kapitalną muzykę detalami i przy okazji fajna 
pocztówka z przełomu lat 80. i 90. A i koncer-
towe setlisty pokazywały, że z „I'm Your Man” 
Cohen był dumny.

Kiedy słyszysz o płycie Leonarda Cohena, 
to myślisz o Leonardzie Cohenie, jego niskim, 
głębokim głosie, przeciętnych umiejętno-
ściach wokalnych, ale za to interpretacyjnym 
geniuszu. W głowie masz te jego piosenki o doj-
rzałej miłości z subtelną gitarą, spokojną linią 
basu, jakimiś smyczkami i  tak dalej. A  odpa-
lasz „I'm Your Man” i dostajesz na dzień dobry 
syntetyczny bit i sztuczny bas, i myślami lądu-
jesz w dyskotece z końca lat 80. Na dodatek na 
okładce wita cię małe zdjęcie Cohena jedzące-
go banana w jakiejś hali. Nic tu się nie zgadza. 
We wkładce są przecież piękne zdjęcia artysty, 
ale nie, na okładce Leo żre banana. No i te syn-
tezatory od samego początku. Kiedy Cohen 
w pierwszym utworze „First We Take Manhat-
tan” przestaje śpiewać i daje błyszczeć dziew-
czynom, możemy w ogóle o nim zapomnieć, bo 
robi się dyskotekowo i popowo. I tak zupełnie 
serio, naprawdę fajnie robi się właśnie wtedy, 
kiedy Cohen robi krok do tyłu i staje w jednym 
szeregu z resztą artystów na albumie.

Okej, Cohen był bardzo spoko. Ale „I'm 
Your Man” to majstersztyk, bo to płyta wybit-
nie nie cohenowa, a jednocześnie cohenowa 
jak diabli. Ot, paradoks. Z jednej strony pełno 
tu wykształcającego się charakteru Leonarda 
– znakomite, bardzo plastyczne teksty, dużo 
jest jego głosu, jego wokalnych niedociągnięć, 
jego niepokojącego spokoju. Jest saksofon, 

N

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.
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tle sounds of guitar, a calm line of bass, some 
stringed instruments, and so on. And when 
you put on ‘I’m Your Man’ and get a synthetic 
beat and artificial bass, you find yourself in 
a disco at the end of the 80s. What’s more, on 
the album cover, there is a small picture of Co-
hen eating a banana in a hall. Nothing is right. 
Inside, there are beautiful pictures of the artist; 
but on the cover, Leo is eating a banana. And 
these synthesizers from the very beginning. 
In the first song, ‘First We Take Manhattan’, 
when Cohen stops singing and the girls take 
the floor, we can completely forget about him 
as we enter the world of disco and pop music. 
And, seriously, it gets really cool when Cohen 
takes a step back and lines up with the other 
artists on the album.

Fine, Cohen was a cool guy. But ‘I’m Your 
Man’ is a masterpiece; the album is not Co-
hen-like and totally Cohen-like at the same 
time. That’s its paradox. On one hand, it 
features a lot of Cohen’s character – bril-
liant, graphic lyrics, lots of his voice, his vocal 
shortcomings, and his disturbing peace. There 
are the sounds of saxophone and other instru-
ments, including ethnic instruments. On the 
other hand, there are details which make it 
special. Beginning with that bloody banana on 
the cover, which must be a kind of metaphor, 
which I haven’t grasped yet, through all those 
synthetic elements, which appear not only as 
a beat, but also where Leonard would normal-
ly put some solo saxophone pieces, to those 
amazing female vocals and the chorus of Jude 
Johnson, Anjani Thomas, Jennifer Warnes, 
Mayel Assouly, Elisabeth Valletti and Evelyine 
Hebey. Seriously, without all these details, the 
album would be simply boring. It might have 
retained its emotional load, but it wouldn’t be 
so pleasant. Just like ‘Jazz Police’ wouldn’t 
be so great but for those traditional choruses 
which don’t go well together with the artificial 
beat. ‘First We Take Manhattan’ wouldn’t sur-
prise its audience but for its synth-pop. ‘Tow-
er of Song’ wouldn’t be so enchanting but for 
those ethnic drums, choruses from coconut 
islands, and somehow hidden, unsure melo-
dies on the piano, played crookedly, as if by 
a drunk man. ‘I Can’t Forget’ would be an 
ordinary piece but for the echo and melodies 
mingled with the beat.

‘I’m Your Man’ is a top-quality bridge be-
tween the young Cohen and the older, more 
experienced Cohen, whom we could see in 
the 90s and later. At the same time, it links 
two separate music worlds: on one side, there 
is lightness and accessibility, naturalness of 
pop music, and on the other side – emotions 
and poetics, without which Leonard Cohen 
wouldn’t exist or would be a completely differ-
ent Leonard Cohen.

I like crossing bridges. 

trochę żywych instrumentów, również etnicz-
nych. Z drugiej – są te detale, które wyróżniają 
album. Od tego cholernego banana na okład-
ce, który zapewne jest jakąś metaforą, której 
jeszcze nie rozszyfrowałem, przez te wszystkie 
syntetyki, które pojawiają się nie tylko jako bit, 
ale czasem też tam, gdzie w innych okolicz-
nościach Leonard postulowałby wrzucenie 
solówki na saksofonie, do tych świetnych ko-
biecych wokali i chórków Jude Johnson, Anja-
ni Thomas, Jennifer Warnes, Mayel Assouly, 
Elisabeth Valletti i Evelyine Hebey. Serio, 
jakby tę płytę obrać z tych wszystkich deta-
li, byłaby po prostu muzycznie nudna. Może 
utrzymałaby ładunek emocjonalny, ale prze-
stałaby sprawiać przyjemność. Taki „Jazz 
Police” nie byłby super bez tych zupełnie 
niepasujących do sztucznego bitu klasycznie 
zaśpiewanych refrenów. „First We Take Man-
hattan” nie zaskakiwałby niczym, gdyby nie 
ten synthpop, który w nim siedzi. „Tower of 
Song” nie czarowałby bez tych etnicznych bę-
benków, chórków rodem z wysp kokosowych 
i lekko schowanych, niepewnych melodyjek 
na pianinku, zagranych zresztą trochę w po-
przek wszystkiego, jakby po pijaku. „I Can't 
Forget” bez tego echa i melodyjki plączącej 
się z bitem byłby przeciętny.

„I'm Your Man” jest najwyższej jakości 
mostem, rozrzuconym między Cohenem 
młodym a Cohenem starszym, doświadczo-
nym, jaki zabłysł w latach 90. i później. Jed-
nocześnie łączy w ogóle dwa odległe od siebie 
muzyczne brzegi: po jednej stronie lekkość 
i przystępność, nienachalną popowość, z dru-
giej – emocjonalność i poetykę, bez której Le-
onarda Cohena by nie było albo byłby zupełnie 
innym Leonardem Cohenem.

Lubię chodzić po mostach. 

ENGLISH

BRIDGES

It is neither the most famous nor the most 
characteristic, nor the best album of Leon-
ard Cohen. But it is a great example of how to 
make stunning music with details and a nice 
postcard from the turn of the 80s and 90s. And 
concert setlists showed that Cohen was proud 
of ‘I’m Your Man’.

When you hear of Leonard Cohen’s album, 
you immediately think of Leonard Cohen, 
his low, deep voice, ordinary vocal skills, and 
masterly interpretations. In your head, you 
can hear his songs about mature love, with sub-

M O S T Y
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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GRALI W KARTY, KIEDY KLAWISZ 
WSZEDŁ DO CELI I POKAZAŁ PALCEM. 
„TY, MARKIEWICZ, DO AMBASADY”. 
TAK NAZYWAŁ SIĘ ESBECKI PAWILON 
PRZESŁUCHAŃ. ŻADEN Z OPOZYCJONISTÓW 
NAWET NIE SPOJRZAŁ NA MILICJANTA. 
„KAŻ MU, NIECH SPIERD***”, MRUKNĄŁ 
KTÓRYŚ. I W TYM MOMENCIE STRACH 
MINĄŁ. TADEUSZ MARKIEWICZ POCZUŁ SIĘ 
NAPRAWDĘ WOLNY. I TAK JUŻ ZOSTAŁO.

„ W O L N O Ś Ć  K O C H A M  I  R O Z U M I E M . . .

TEKST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla

„WOLNOŚĆ 
KOCHAM 
I ROZUMIEM. 
WOLNOŚCI 
ODDAĆ 
NIE UMIEM”
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ierwszy krok był zaskakująco zwy-
czajny. Młody automatyk, projektant 
instalacji elektrycznych na budowach 

ursynowskich blokowisk, dostał wezwanie 
do dyrektora. Partia postanowiła zbadać na-
stroje załóg po wystąpieniu premiera Edwar-
da Babiucha. Kierownik biura projektowe-
go, dobry komunista, czmychnął akurat na 
urlop, więc dyrektor wezwał Markiewicza. 
Wszyscy pokiwali głowami, że przemówienie 
dobre, ludzie zadowoleni, choć z nutką scep-
tycyzmu. Tydzień później było wystąpienie 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. I zno-
wu wezwali kierowników. 

- Wszyscy rozpływali się w zachwycie, że te-
raz Polska będzie to kraina miodem płynąca. 
Ja nie jestem typem rewolucjonisty, starałem 
się nie odzywać, ale tak mnie wkurzyli, że wy-
buchnąłem. Powiedziałem, co myślę. Komuś 
tam nawet naubliżałem, żeby nie łgali. 

Rozniosło się po budowach i tak los sprawił, 
że Tadeusz Markiewicz został głównym opo-
zycjonistą w całym zjednoczeniu.

Czasami los stawia właściwych ludzi na 
właściwym miejscu. 

Kiedy powstała nieformalna komisja po-
stulatowa do rozmów z legalnymi Związkami 
Zawodowymi i administracją, to od razu go 
ludzie wybrali. Po podpisaniu Porozumień 
Gdańskich, został zakładowym przewodni-
czącym Solidarności i delegatem z Mazowsza. 

Trzynastego grudnia uniknął aresztowania.
- Przyszli po mnie oczywiście, ale przypa-

dek sprawił, że miesiąc wcześniej sprzedali-
śmy mieszkanie, żeby się przenieść do dom-
ku w Radości. I kiedy przyszli, mieszkał tam 
kto inny. Młody człowiek, którego związali 
i wyprowadzili. Siedział tydzień, zanim się to 
wyjaśniło. No i dzisiaj ten chłopak jest wetera-
nem Stanu Wojennego. Markiewicz ukrywał 
się na terenie Anina. U różnych ludzi. Zresztą 
ukrywało ich się tam wielu. Cały zarząd Soli-
darności z Kraśnika, z PZO. Cały Anin konspi-
rował. Kierował tym śp. ksiądz Kalisiak. Kon-
spiracja nie polega na tym, żeby się ukrywać. 
Paweł Pąkowski z KOR-u i drukarz nielegalnej 

C Z A S A M I  L O S  S TAW I A 
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Niezależnej Oficyny Wydawniczej Andrzej Górski potrze-
bowali trzeciego do drukarni. Ich kolporter wpadł i już 
był w internowaniu. Drukarnia była w Falenicy, nigdy nie 
wpadła. Właścicieli domu stan wojenny zastał w USA i nie 
wrócili. O tym, że mieli w piwnicy najbardziej poszukiwaną 
przez SB tajną drukarnią w Polsce, dowiedzieli się dopiero 
w 2005, kiedy przyjechała telewizja. Tadeusz Markiewicz 
nigdy nie mówi, że jest drukarzem oficyny NOWA.

- Nigdy tak o sobie nie myślałem. Uważałem po prostu, że 
jestem żołnierzem Solidarności. Kiedyś zadzwonił ksiądz 
Kalisiak i mówi: „synu, masz przyjechać natychmiast 
się wyspowiadać, bo już dawno nie byłeś tutaj”. Jadę, a tam 
przed plebanią w tirze czeka nowy offset i ksiądz go daje 
w moje ręce. Ubecy na granicy nie poznali się na tym, co 
jest w skrzyniach. To był początek stanu wojennego, zajmo-
wali się wtedy wyłapywaniem tych, co się ukrywają. Offset 
uruchomił zawodowiec, Andrzej Górski. Pracowali z nimi 
także bracia Grzesiakowie. Adam kochał się w córce Je-
rzego Urbana, Magdzie. Była konspiratorką. Bardzo dużo 
w tamtym czasie pomogła Solidarności. 

Markiewicz wywoził cały nakład „Tygodnika Mazowsze” 
z zakonspirowanej drukarni w Falenicy do miejsc kolporta-
żu. Kontaktował się z siedmioma kolejnymi ludźmi. Oni te 
20 tysięcy egzemplarzy rozprowadzali dalej. To ogromny 
nakład. Ale nie było przecież ciężarówki do rozwiezienia 
prasy. Tylko przerobiony maluch z dopasowanymi, specjal-

nie uszytymi torbami, w których mieściło się pionowo 10 
ryz papieru. Cholernie to ciężkie było. 

Ale najpierw druk. Dwa arkusze plus czerwona wi-
nietka, a więc pięć przelotów. To było sto  tysięcy prze-
lotów na takiej małej maszynie! Najpierw klepali papier, 
żeby napowietrzyć ryzę, bo nie mieli pneumatycznego 
podajnika. Maszyna łatwo się zapychała. 
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Pracował do wakacji. Kiedy wrócił, 4 sierpnia, SB przyszła 
o 4 nad ranem. Telewizja, milicja, tajniacy. Chcieli pokazać 
w Dzienniku rozbicie tajnej drukarni. Ale w domu Markie-
wicz nie trzymał nic. A na to, żeby przeszukać malucha, nie 
wpadli. No ale zabrali go do internowania. Do Białołęki.

- Wydał was ktoś? 
- Nie. Z dokumentów z IPN wynika, że śledzili ludzi, 

którzy bywali w Instytucie Kopernikańskim na Bartyc-
kiej. Zanotowali numery mojego malucha. I tak doszli. 
Po tych numerach.

Był internowany, kiedy stanął jednak przed sądem. Je-
den z esbeków rozkochał w sobie dziewczynę z opozycji. 
I opowiedziała mu, w dobrej wierze, co robi i że bywała 
w drukarni. I kogo tam widziała.

- Nie mam do niej pretensji, bo sam nie wiem, co bym 
zrobił w takiej sytuacji. Tak ją podszedł. Ale wpadli tylko 
ludzie. Drogi do drukarni nie potrafiła wskazać, bo za-
wsze kluczyliśmy, zawsze w nocy, żeby nikt nie pamię-
tał, jak dojść. Wiedzieli tylko, że słychać dzwony kościel-
ne z tej piwnicy.

Śledztwo prowadził pułkownik Szczęsny. Stary, stali-
nowski jeszcze prokurator z Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej. Sąd wojskowy, którego przewodniczącym był kapi-
tan Lindecki, odesłał akt oskarżenia do uzupełnienia.

Obrońca, mecenas Grabiński, powiedział do tego Szczę-
snego „panie pułkowniku, my się już spotkaliśmy na tej 
sali, w 1956 roku, gdzie była rozprawa rehabilitacyjna ofi-
cerów, których pan skazał na śmierć. Ludzi nie było, leżały 
tylko ich czapki. Niech pan tego nie robi drugi raz.

Na kolejnej rozprawie pułkownik Szczęsny dołożył Mar-
kiewiczowi jeszcze dwa paragrafy. O siłowej próbie obale-
nia ustroju socjalistycznego i o szkalowaniu naczelnych or-
ganów państwa. To było zagrożone karą 25 lat pozbawienia 
wolności. Ale kapitan Lindecki skazał wszystkich w zawie-
szeniu i kazał tego samego dnia wypuścić. 

Na procesie Markiewicz nie bał się. Zeznał, że nie ma 
pretensji do dziewczyny. Stało się tak, bo po internowaniu 
był już „przeszkolony”. Siedział w Białołęce z Markiem No-
wickim, braćmi Grzesiakami, Adamem Michnikiem, całą 
jedenastką z Komisji Krajowej. Siedzieli w barakach wy-
budowanych dla więźniów, którzy pracowali w betoniarni. 
Cele były zamykane, ale nie sprawdzali czy każdy jest we 
własnej. Można było grać w karty całą noc u innych kole-
gów. Była olimpiada internowanych. Biegać Markiewicz 
nie lubił, ale był w drużynie brydżowej. 

- Pamiętam moment, w którym stałem się wolnym czło-
wiekiem. Odtąd ubecja już na mnie nie robiła wrażenia. 
To był moment, gdy graliśmy w karty. Wchodzi klawisz, za 
nim stoi jakiś cywil. Słyszę: „Markiewicz, do ambasady”. 
A ci, z którymi gram, mówią: „a po co masz iść? Każ mu, 
niech spierdala”. Dla mnie to było nowe, nigdy dotąd z ube-
cją nie miałem do czynienia. To był tylko moment, ale dla 
mnie jakby wieczność. Zrozumiałem, że jak z nimi pójdę, 
to jestem spalony do końca życia. „Spierdalaj”, powiedzia-
łem. I ten moment zupełnie mnie odmienił. 

- I esbek poszedł?
- Tak! A kiedy siedziałem kolejny raz, to już nawet nie pod-

chodzili, żeby mnie przesłuchać. Mieli przygotowany proto-
kół „odmawiam wszelkich zeznań”. Cztery podpisy i do celi. 

W 1983 roku Tadeusz Markiewicz wyszedł z więzienia. 
Pracy nie miał. Ale zapisał się na kurs dla taksówkarzy. 
Potrzebny był kolporter, a do tego – benzyna. Zwykły czło-

wiek miał prawo do 40 litrów, taksówkarz mógł kupić 450. 
Musiał zmienić samochód. Maluch nie mógł robić za tak-
sówkę. Nie miał z tyłu drzwi. 

Pracowali we czterech. Z Andrzejem Górskim, Emilem 
Broniarkiem i Witkiem Łuczywo, mężem Heleny, powo-
łali do życia miesięcznik „Most”, drukowali dla związków 
chłopskich Henryka Bąka, drukowali NOWą, materiały 
Zbyszka Romaszewskiego, „Horyzont” Solidarności Wal-
czącej. Drukarnia była w Radości na posesji zaprzyjaźnio-
nego majora milicji, który w mundurze chodził po terenie 
z psem, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli, kto tam mieszka. 
Przerabiali ciężarówkę papieru w dwa tygodnie. 

Papieru dla konspiracyjnej drukarni nie można było 
kupić. W ogóle papieru w PRL nie było. Powstała cała siat-
ka dla zdobywania tego towaru. Potrafili przejmować całe 
wagony dostaw. Fałszywe kwity przewozowe, mylne drogi, 
ciężarówki do rozładowania. To wielka, wciąż nieopisana 
operacja z czasów PRL. Czasami zwyczajnie okradali ma-
gazyny. Niewielkie ilości, dwie trzy palety naraz…

Teraz drukowali nawet książki . Składał je na przykład 
sławny bibliofil Czesław Apiecionek, z narzeczoną, czy Ma-
ciek Radziwiłł, ostatnio zaangażowany w sprawę kolekcji 
Czartoryskich. W drukarni pracowało mnóstwo ludzi. Nie 
mogli się pokazywać, a więc potrzebna była kuchnia. Raz 
na tydzień przywozili mięso z połowy cielaka i mieli dziew-
czynę, która gotowała dla wszystkich. 

Drukarnia wpadła po przeniesieniu jej do Słupna pod Ra-
dzyminem. To też była duża drukarnia i tam ona wpadła.

- Myśleliśmy, że przez syna właścicielki, który nam po-
magał przy drukowaniu, że na jakimś weselu opowiadał, 
że u niego jest drukarnia – opowiada Markiewicz. - Ale 
z akt IPN wynika, że to nie była jego wina. Wydał nas 
brat Andrzeja Górskiego, który przez cały czas był agen-
tem. W drukarni nigdy nie był, ale wiedział o naszych 
ruchach. I nas wyśledzili. Wpadliśmy w maju ’85 roku. 
Przyjechaliśmy tam we czterech, a na nas już czekali od 
dwóch dni. I oczywiście trafiliśmy znowu na Rakowiec-
ką i siedziałem tam 13 miesięcy.

Kiedy wyszedł, podjął pracę w Solidarności Walczącej. 
Wydawnictwo Prawy Margines drukowało masę książek, 
wydawali „Horyzont” i „Biuletyn Dolnośląski”. I tak to 
trwało do wyborów 1989 roku. Wtedy wydrukowali wszyst-
kie plakaty Komitetu Obywatelskiego, te słynne zdjęcia 
kandydatów z Lechem Wałęsą. Wydrukowali też cegieł-
ki 500-złotowe na fundusz wyborczy. 

A potem była wolność. Tadeusz Markiewicz zaanga-
żował się w ruchy antykomunistyczne w krajach byłego 
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ZSRR. W tworzenie Związków Polaków. Prze-
dzierał się przez granicę Rosji z częściami do 
maszyn drukarskich. Na Litwę, do Białorusi, 
na daleką Syberię. Do Gruzji i do Armenii. 
Szkolił drukarzy. Tatarów Krymskich, Ło-
tyszów, Litwinów. 

Tadeusz Markiewicz w wolnej Polsce zbudo-
wał dobrze prosperującą drukarnię Efekt. Za 
swoją działalność w czasie PRL i działalność 
na Wschodzie został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Za Zasługi Wobec Litwy. 

ENGLISH

DO NOT GIVE UP ON FREEDOM

They were playing cards, when the prison guard 
entered the cell and pointed with his finger. 
‘You, Markiewicz, to the embassy.’ That’s how 
the Security Service’s interrogation pavilion was 
called. None of the oppositionists even looked 
at the policeman. ‘Tell him to get the fuck out of 
here,’ one of them said. And the fear was gone. 
Tadeusz Markiewicz felt entirely free. And it was 
this way ever since.

When an informal demand committee 
for talks with legal Labour Unions and the 
administration was set up, he was chosen to it 
right away. After the Gdańsk Agreement was 
signed, he became the plant president of the 
Solidarity and a delegate from Mazowsze. 

On 13 December, he avoided arrest.
‘They came for me, of course, but we had 

sold our apartment a month before to move 
to a house in Radość. And when they came, 
someone else was living there. A young man. 
They tied him up and took him. He was in jail 
for a week before the situation cleared up. 
That man is a veteran of the martial law period 
today. Markiewicz was hiding in Anin. In dif-
ferent people’s homes. Plenty of people were 
hiding there. The whole board of the Solidari-
ty from Kraśnik, from PZO. The whole Anin 
was conspiring. The conspiracy leader was 
late priest Kalisiak. Conspiracy isn’t about 
hiding, though. Paweł Pąkowski from the 
Workers’ Defense Committee and Andrzej 
Górski, a printer from the illegal Independent 
Publishing House (NOWA), needed a third 
man to their printing house. Their distributor 
was caught and interned. The printing house 
was in Falenica, it was never found. In the mar-
tial law period, the owners of the house were 
in the US and they never came back. Only in 
2005, when television came, did they learn 
that in their basement, there was the most 
wanted by the Security Service secret print-
ing house in Poland. Tadeusz Markiewicz nev-
er says that he is a printer from NOWA.

‘I’ve never thought about myself like that. 
I believed I was a Solidarity soldier. Once, 
priest Kalisiak called me and said, “Son, you 
must get here right away and confess, because 
you haven’t been here for a long time.” I went, 
and in front of the parsonage, there was a new 
offset, and the priest gave it to me. The secret 
police on the border didn’t recognise what 
was in the boxes. It was the beginning of the 
martial law period in Poland, and their main 
task was to arrest those who were hiding. The 
offset was started by a professional, Andrzej 
Górski. Also Grzesiak brothers worked on it. 
Adam was in love with Jerzy Urban’s daughter, 
Magda. She was a conspirator. She helped the 
Solidarity a lot then. 

Markiewicz transported all copies of ‘Ty-
godnik Mazowsze’ from the secret printing 
house in Falenica to distribution spots. He 

W PA D L I Ś M Y  W   M A J U  ’ 8 5  RO K U.  P R Z YJ E C H A L I Ś M Y 
TA M  W E  C Z T E R E C H ,  A   N A  N A S  J U Ż  C Z E K A L I  O D 

DWÓ C H  D N I .  I   O C Z Y W I Ś C I E  T R A F I L I Ś M Y  Z N OW U  N A 
R A KOW I E C K Ą  I   S I E D Z I A Ł E M  TA M  13  M I E S I Ę C Y.

The first step was surprisingly ordinary. 
A young engineer, designer of electrical sys-
tems at construction sites of blocks in Ursyn-
ów was called to the director. The party decid-
ed to get to know the attitudes of the crew after 
Prime Minister Edward Babiuch’s speech. The 
manager of the design office, a good commu-
nist, was on vacation then, so the director 
called Markiewicz. Everyone agreed that the 
speech was good, people were satisfied, but 
with some scepticism. One week later, the first 
secretary of the Polish United Workers’ Party, 
Edward Gierek, made a speech. And the man-
agers were called again. 

‘People went into rhapsodies over the bright 
and rosy future of Poland. I’m not a type of rev-
olutionist, I tried to keep my opinion to myself, 
but they drove me up the wall, and I lashed out. 
I told them what I thought. I even lashed out at 
someone and accused them of lying.’

It spread quickly, and Tadeusz Mark-
iewicz became the leading oppositionist in 
the association.

He was the right person in the right place 
at the right time.
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contacted seven people. They distributed these 20 thou-
sand copies further. It was a large circulation, and they 
didn’t have a lorry to deliver the paper. They had an adapted 
Fiat 126 with special bags for 10 reams of paper each. It was 
extremely heavy.

But first, printing. Two sheets plus a red vignette, so 
five passages. It was a hundred thousand passages on such 
a small machine! At first, they settled paper to aerate the 
ream, because they didn’t have a pneumatic sheet feeder. 
The machine got clogged easily. 

He worked until holidays. When he returned, on 4 Au-
gust, the Security Service came to him at 4 a.m. Televi-
sion, the police, secret agents. They wanted to broadcast 
the breaking of the secret printing house in the news. But 
Markiewicz didn’t keep anything at home. And they didn’t 
come up with an idea to search the car. But they arrested 
him to be interned. They took him to Białołęka.

‘Did someone turn you in?’ 
‘No. According to the Institute of National Remem-

brance documents, they were following people who came 
to the Copernicus Institute on Bartycka. They got my plate 
numbers. And they found me.’

He was interned when he stood trial. An agent of the 
Secret Security had an affair with a girl from the oppo-
sition. And she told him, in good faith, what she did and 
that she had been in the printing house. And whom she 
had seen there.

‘I don’t blame her because I don’t know what I would 
have done if I had been in her shoes. He took her in. But 
only people got caught. She couldn’t tell how to get to the 
printing house because we always went there at night, in 
different ways, so that nobody remembered how to get 
there. They only knew that church bells could be heard 
from that basement.’

The investigation was carried out by Colonel Szczęsny, 
an old prosecutor from the Chief Military Prosecutor Of-

fice. The court martial presided by Captain Lindecki sent 
the indictment back to be completed.

The counsel for the defence, attorney Grabiński, told 
Szczęsny, ‘Colonel, we’ve already met in this room, it 
was in 1956, on the rehabilitation trial of officers you sen-
tenced to death. There were no people there, only their 
hats. Don’t do that again.’

At the next hearing, Colonel Szczęsny added two para-
graphs to the indictment: an attempt to overthrow the 
socialist political system by force and vilifying the chief 
authorities of the state. It was punishable by 25 years of im-
prisonment. But Captain Lindecki pronounced a suspend-
ed sentence and ordered to release them on the same day. 

Markiewicz wasn’t afraid during the trail. He testified he 
didn’t blame the girl. It was because he was ‘trained’ after 

J A K  K R O M K A  C H L E B A
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having been interned. He was in jail in Białołęka with Marek 
Nowicki, Grzesiak brothers, Adam Michnik, eleven people 
from the National Committee. They were kept in barracks for 
prisoners working in a cement plant. The cells were closed, 
but they didn’t check if everyone was in their own cell. They 
could visit cells of other prisoners and play cards. Olympic 
Games of the Interned were held. Markiewicz wasn’t keen on 
running, but he was a member of a bridge team. 

‘I remember the time when I became a free person. 
Since then, the secret police haven’t made any impression 
on me. It was when we were playing cards. A prison guard 
entered the cell with a civilian. I heard, ‘Markiewicz, to the 
embassy.’ And those I was playing with said, ‘Why should 
you go? Tell him to get the fuck out of here.’ It was some-
thing new to me, I’d never had any dealings with the secret 
police. It was only a moment, but it lasted forever. I realised 
that if I went with him, I’d be finished forver. ‘Fuck off,’ 
I said. And that moment changed me.

‘And the policeman went away?’
‘Yes! And when I was in jail for the second time, they 

didn’t even come to interrogate me. They had a protocol 
“I refuse to testify.” Four signatures and to the cell.’ 

Tadeusz Markiewicz was released from prison in 1983. 
He didn’t have a job. But he enrolled in a course for taxi driv-

ers. They needed a distributor and fuel. An average per-
son was entitled to 40 litres, a taxi driver could buy 450. 
He had to get another car. The Fiat 126 couldn’t be a taxi. 
It didn’t have back door. 

He worked with three other men – Andrzej Górski, 
Emil Broniarek and Witek Łuczywo, Helena’s husband. 
They created a monthly ‘Most’, printed for Henryk Bąk’s 
peasant unions, printed NOWA, Zbyszek Romaszewski’s 
materials, ‘Horyzont’ by the Fighting Solidarity. The print-
ing house was in Radość, on the property of a befriended 
mayor, who walked around the area in a uniform and with 
a dog, so that all neighbours knew who lived there. They 
processed a lorry of paper in two weeks. 

It was impossible to buy paper for a secret printing 
house. Actually, there was no paper at all in the Polish Peo-
ple’s Republic. A whole network of people was formed to get 
the goods. They would seize whole delivery wagons. False 
waybills, misleading roads, lorries to be unloaded. It was 
a massive operation from the times of the Polish People’s 
Republic, which still hasn’t been described in detail. From 
time to time, they simply stole paper from storehouses. 
Small amounts, two or three pallets.

They also printed books. Czesław Apiecionek, a famous 
bibliophile, with his fiancee and Maciek Radziwiłł, recently 
enegaged in the issue of Czartoryscy’s collection, were in 
charge of typesetting. Few people worked in the printing 
house. They couldn’t be seen, so they needed a kitchen. 
Once a week, they brought half a calf, and they had a girl 
who cooked for everyone. 

The printing house was uncovered after it was moved 
to Słupno near Radzymin. It was a big printing house, too, 
and it was found there.

‘We thought it was because of the son of the own-
er, who helped us with printing; that he was talking on 
a wedding that he had a printing house on his property,’ 
says Markiewicz. ‘But according to the Institute of Na-
tional Remembrance files, it wasn’t his fault. It was An-
drzej Górski’s brother, who turned us in; he was an agent 
from the very beginning. He had never been in the print-
ing house, but he knew what we were doing. And they 
found us. We got caught in May, 1985. All four of us came 
there, and they had been waiting for us for two days. Of 
course, we were taken to Rakowiecka again, and I was 
there for 13 months.’

When he was released, he got a job in the Fighting Soli-
darity. Prawy Margines publishing house printed plenty of 
books, they published ‘Horyzont’ and ‘Biuletyn Dolnośląski’. 
And it lasted till the elections in 1989. Then, they printed all 
posters of the Solidarity Citizens’ Committee, the famous 
pictures of candidates with Lech Wałęsa. They also printed 
contributions for PLN 500 each for the elections fund. 

And then, there was freedom. Tadeusz Markiewicz got 
involved in anti-communist movements in post-Soviet 
states. In forming unions in Poland. He got through the bor-
der with Russia with parts of printing machines. To Lithu-
ania, Belarus, to far Siberia. To Georgia and Armenia. He 
trained printers. Crimean Tatars, Latvians, Lithuanians. 

In independent Poland, Tadeusz Markiewicz set up 
a successful printing house Efekt. For his activities in the 
Polish People’s Republic and the East, he was awarded the 
Commander’s Cross of Polonia Restituta and Order for 
Merits to Lithuania.  
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI
 
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

GRZEGORZ KAPLA „BEZDECH” ,
BURDA PUBLISHING, WARSZAWA 2018

Trochę się krzywię, kiedy ktoś mówi o TEJ książce 
– kryminał. Może dlatego, że nie jestem znawcą tego 
gatunku – co dziwne, bo przecież polskie czytanie 
kryminałem stoi. Ale nie moje czytanie. Ja szukam 
w książkach nieprostego poruszenia, wewnętrznego 
dotknięcia, pęknięć i rys dramatu, nieoczywistości 
i – nade wszystko – inteligencji. I TA książka to ma. 
Mam w nosie to, jak zakwalifikuje ją wydawnictwo 
czy recenzenci. Liczy się dla mnie, co TY, czytelni-
ku, znajdziesz w  TEJ książce. Kogo polubisz, kogo 
znienawidzisz. W którym momencie zaczniesz oce-
niać wybory bohaterów. I kiedy zorientujesz się, że 
Twoje oceny były chybione, niesłuszne. Ile będzie 
momentów podczas lektury tej książki, w  których 
zacznie brakować ci powietrza. Poczujesz tytuło-
wy… bezdech. Jak często będziesz chciała/chciał 
odłożyć tę książkę, ale nie będziesz w  stanie roz-
stać się z nią chociażby na minutę. Co zrobisz, kie-
dy przeczytasz ostatnie zdanie. Do ilu lektur cię ta 
książka zainspiruje. Na kogo przez jej pryzmat bę-
dziesz patrzeć inaczej – czasem lepiej, czasem gorzej. 
Odłożysz po przeczytaniu TĘ książkę, ale jeszcze 
kilka dni będziesz musiała/musiał mieć ją w zasięgu 
ręki i  wzroku. Bo TA książka to rzecz, która schwy-
ci cię za gardło. A jeśli inne kryminały są tak dobre 
jak „Bezdech” Grzegorza Kapli, to chyba zacznę je 
w końcu czytać. 

ENGLISH

GRABBED BY THE THROAT

I frown when someone refers to THIS book as ‘crime 
fiction’. Perhaps because I’m not an expert in this 
genre – which is strange, because reading in Poland 
concentrates around crime fiction. But not mine. 
What I look for in a book is an unsimple excitement, 
touch of the soul, cracks and scratches of drama, 
non-obviousness and – primarily – intelligence. And 
THIS book has it all. I don’t care how it is classified by 
the publisher or critics. What matters to me is what 
YOU, dear reader, will find in THIS book. Whom you 
will like, whom you will hate. At what point you will 
begin to judge choices made by the characters. And 
when you will realise that your judgment was poor 
and mistaken. How many times while reading the 
book you will give a gasp of amazement. You will feel 
the title shortness of breath. How many times you 
will want to put the book down, but you won’t be able 
to close it even for a minute. What you will do when 
you read the last sentence. To reading how many oth-
er books this book will inspire you. At whom you will 
look different – better or worse – given the new per-
spective. When you read it, you will put THIS book 
down, but you will have it within your reach for a few 
more days. Because THIS book is something that 
will grip you by the throat. And if other crime fiction 
books are as good as Grzegorz Kapla’s ‘Bezdech’, I’ll 
finally start to read them. 
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MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA 
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

MONIKA GRZELAK



can do wonders. A proper treatment is subtle, 
enhances your beauty, has a proper colour 
and shape, has rejuvenating effects, makes 
your face more symmetrical, covers spots, 
and minimizes scars.

Few people know that it’s also possible to 
fix – without the use of lasers or removers – 
bad permanent make-up; to correct red or 
blue eyebrows, the shape of the lips, or eyelin-
er. The technique is my author method which 
has been popular and used in She for years. 
The basic training programme also covers 
these techniques.

This specialisation is slowly becoming 
more and more recognised in medicine. It’s 
so-called medical permanent make-up (scar 
pigmentation, reconstruction of nipples and 
eyebrows after cancer and chemotherapy, 
cleft lip reconstruction, alopecia areata – aka 
spot baldness, or gynaecological pigmenta-
tion) as well as skin needling, mezoneedling 
or microneedling, which doesn’t colour the 
skin, but minimizes scars or stretch marks 
with the use of specialised products.

Nowadays, the role of make-up is to help, 
correct, make more beautiful. It should 
enhance the features and make you smile. 
That’s why my academy of permanent make-
up and aesthetic medicine employs top 
professionals, trained in the academy, with 
wide experience and real passion. The acad-
emy, which I’ve been successfully running 
for 15 years, uses cutting-edge techniques 
and allows our trainees to gain skills and 
knowledge that will guarantee high quality 
of their services. 

Nowadays, everyone can be a trainer, but 
not everyone is a professional. That’s why 
you should always verify the establishment, 
its staff, reviews and opinions, as well as ask 
for its certificates.

Remember that permanent make-up is 
not a luxury, and choosing a good beauty 
parlour and training guarantees desirable 
effects and your satisfaction. It’s money well 
spent and a good investment, which will pay 
off if you put quality first as mistakes can be 
very costly.

We guarantee quality, sterility and satis-
faction with our training courses and effects 
of our treatments. You’re more than welcome 
to visit us. 

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
I  MEDYCYNA ESTETYCZNA

akijaż permanentny i  medycyna 
estetyczna to przede wszystkim 
ogromna odpowiedzialność, która 

potrafi zdziałać cuda. Poprawnie wykonany 
zabieg odmładza, podkreśla to, co piękne, 
nie rzuca się w oczy, dopasowany kolorem 
i kształtem, wyrównuje asymetrię, przykry-
wa plamy, spłyca blizny.

Niewiele osób wie, że istnieje również 
możliwość zniwelowania - bez użycia laserów 
i remowerów - niewłaściwie wykonanego ma-
kijażu permanentnego. Skorygowania czer-
wonych lub niebieskich brwi, korekty kształ-
tu ust lub kresek na powiekach. Technika ta 
jest moją autorską metodą wykorzystywaną 
w She od lat i ciesząca się dużym powodze-
niem. Podstawowy program szkoleń również 
obejmuje te techniki.

Specjalizacja ta wchodzi także małymi 
krokami w medycynę. To tzw. makijaż per-
manentny medyczny (pigmentacja blizn, 
rekonstrukcja sutka i brwi po nowotworach 
oraz chemioterapii, rekonstrukcja wargi po 
rozszczepie, alopecia - łysienie plackowate, 
czy też pigmentacja ginekologiczna), jak rów-

M

nież mezoneedling czy microneedling, który 
nie daje nam obrazu zakolorowania skory, ale 
spłycenie blizn czy rozstępów za pomocą spe-
cjalistycznych preparatów.

W dzisiejszych czasach makijaż ma po-
móc, poprawić, upiększyć. Ma podkreślić 
urodę, ale i przywracać uśmiech. Właśnie 
dlatego moja szkoła makijażu permanent-
nego oraz medycyny estetycznej zatrudnia 
fachowców na najwyższym poziomie, wy-
uczonych w  mojej placówce z  ogromnym 
doświadczeniem i  pasją. Placówka, którą 
prowadzę z ogromnym sukcesem od 15 lat, 
pozwala na naukę najnowszymi technika-
mi oraz przyswojenie wiedzy, która ochroni 
przyszłe klientki moich kursantek przed źle 
wykonaną usługą. 

Dziś wszyscy mogą szkolić, lecz nie wszy-
scy sami są przeszkoleni. Dlatego zawsze 
sprawdzajmy placówkę, personel, opinie, py-
tajmy o certyfikaty.

Pamiętajmy, że makijaż permanentny nie 
jest luksusem, natomiast wybór salonu oraz 
szkolenia gwarantują nam efekt i zadowole-
nie. Są to dobrze ulokowane pieniądze i inwe-
stycja, na której nie należy oszczędzać, gdyż 
te błędy sporo potem kosztują.

Dlatego my gwarantujemy jakość, ste-
rylność oraz zadowolenie z wyboru szkoleń 
i efektu mojej pracy w zabiegach prywatnych. 
Serdecznie zapraszam. 

ENGLISH 

PERMANENT MAKE-UP AND 
AESTHETIC MEDICINE

Luxury, a need, a way to heal your soul, or 
vanity? You can learn almost anything – it only 
requires willingness and a great, passionate and 
knowledgeable teacher…

Permanent make-up and aesthetic medicine 
are primarily a great responsibility, which 

LUKSUS, POTRZEBA, LECZENIE NASZYCH DUSZ, CZY PRÓŻNOŚĆ? NAUCZYĆ 
MOŻNA SIĘ WSZYSTKIEGO, TRZEBA MIEĆ TYLKO CHĘCI I ZNAKOMITEGO 
NAUCZYCIELA , PRACUJĄCEGO Z PASJI I ZAMIŁOWANIA DO TEGO, CO ROBI…

MONIKA GRZELAK
 
Ekspert makijażu permanentnego, 
założycielka Międzynarodowej szkoły makijażu 
permanentnego SHE International Academy of 
Permanent Make Up, linergistka z kilkunastoletnim 
stażem, specjalizująca się w korektach i kamuflażach 
nieudanych makijaży permanentnych, posiadająca 
dwie licencje trenerskie oraz certyfikat Master 
International Trainer,  autorka wielu innowacyjnych 
metod pigmentacji PMU.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA 
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO 

MONIKA GRZELAK
ul. 11-go Listopada 5a, 

95-070 Aleksandrów 
+48 42 234 22 35  /  +48 731 000 924

biuro@shemonikagrzelak.pl  
www.shemonikagrzelak.pl 

fb/ shemonikagrzelak

Szkolenia i zabiegi z zakresu makijażu 
permanentnego i medycyny estetycznej

REKLAMA
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Pierwszy Dreamliner LOT-u wystartował 
z pasażerami z Newark w New Jersey 

wczoraj o godz. 19:25 czasu miejscowego, 
żeby wylądować na lotnisku Jasionka w Rze-
szowie dziś przed godz. 10. Rejs w drugą 
stronę zaplanowany jest z Rzeszowa o 14:10, 
a lądowanie na lotnisku w Newark o 17:40 
(po uwzględnieniu różnicy czasu). Tym 
samym po 10 latach przerwy LOT przywraca 
pasażerom z Podkarpacia bezpośrednią łącz-
ność z jednym z najważniejszych ośrodków 
Polonii amerykańskiej.

Bezpośrednie rejsy między Rzeszowem 
a Newark będą obsługiwane raz w tygodniu 

– Boeingami 787 Dreamliner. Każdy z nich 
zabiera na pokład 252 pasażerów w trzech 
klasach podróży: 18 w biznes, 21 w ekono-
micznej premium i 213 w ekonomicznej. 

RZESZÓW-NEWARK.
INAUGURACJA NOWEGO 
POŁĄCZENIA LOT-U DO 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

m.in. dzięki przemysłowi rozwijającemu 
się w Dolinie Lotniczej – dodaje.

Połączenie Rzeszowa z Nowym Jorkiem 
pozwoli zacieśnić więzy kraju z Polonią 
Amerykańską na wschodnim wybrzeżu 
USA, która w znacznej części wywodzi się 
z terenów Podkarpacia. 

Bezpośrednie połączenie Rzeszowa 
z Nowym Jorkiem oznacza ogromne ułatwie-
nie dla pasażerów co roku podróżujących 
z lotniska Jasionka do Stanów Zjednoczonych. 
Potencjał tego rynku jest na tyle obiecujący, 
a oferta LOT-u  tak atrakcyjna, że jestem prze-
konany, że ta liczba będzie rosła. Spodziewam 
się znaczącego przyrostu pasażerów bizne-
sowych, dla których podróż bez przesiadki 
oznacza znaczną oszczędność czasu i wyższy 
komfort – mówi Michał Tabisz, prezes Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Rzeszów-Newark to już drugie połącze-
nie uruchamiane w tym roku przez LOT 
z portu w Jasionce. 12 marca polski prze-
woźnik zainaugurował bezpośrednie rejsy 
z Rzeszowa do Tel Awiwu, które odbywają 
się na pokładach Boeingów 737-800 NG 
i B737 MAX 8. Loty z Lotniska Ben Gurio-
na w Tel Awiwie mają miejsce w niedziele, 
a z Jasionki do Izraela w poniedziałki. Czas 
podróży to 3 godz. 30 minut.

Rozwój połączeń dalekiego zasięgu jest 
możliwy dzięki rozwojowi floty. W marcu 
LOT wprowadził do niej nowy większy typ 
Dreamlinera: Boeinga 787-9, który zabiera 
na pokład aż 294 pasażerów (o 42 więcej niż 
B787-8). Niewykluczone, że w przyszłości 
większy Dreamliner będzie pojawiał się tez na 
rejsach z Rzeszowa. W sumie LOT zamówił 
cztery takie maszyny, z których pierwsza już 
wozi pasażerów, a druga dołączy do floty na 
początku maja. W ubiegłym tygodniu LOT 
ogłosił zamówienie trzech dodatkowych 
Dreamlinerów w wersji B787-9. Samoloty 
zostaną dostarczone w 2019 r. Biorąc pod 

Rejsy z Newark są zaplanowane w niedziele, 
a z Rzeszowa w poniedziałki. Czas podróży 
to - w zależności od rejsu - od 8 godz. 45 minut 
do 9 godz. 30 minut.  Oferta jest dostępna dla 
pasażerów przez cały rok. 

W ciągu 10 lat od zawieszenia bez-
pośrednich lotów między Rzeszowem 
a Nowym Jorkiem potencjał tego połącze-
nia bardzo się rozwinął. Łącznie między 
tymi miastami podróżuje dziś rocznie 
z przesiadkami ponad 35 tys. osób – mówi 
Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji 
korporacyjnej LOT-u. - Bezpośrednie rejsy 
są doskonałą propozycją już nie tylko na 
wyjazdy rodzinne. Z naszych obserwacji 
wynika, że z roku na rok rośnie liczba 
pasażerów podróżujących między Pod-
karpaciem a USA w celach biznesowych, 

30 KWIETNIA RUSZYŁO BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE MIĘDZY LOTNISKIEM 
JASIONK A W STOLICY PODK ARPACIA A  NEWARK, CZYLI DRUGIM PO JFK 
NAJWAŻNIEJSZYM PORTEM OBSŁUGUJĄCYM NOW Y JORK. POLSKIE LINIE 
LOTNICZE LOT MAJĄ JUŻ W SWOJEJ OFERCIE DZIEWIĘĆ POŁĄCZEŃ DO 
AMERYKI PÓŁNOCNEJ

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    M . M I E L N I C Z U K
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uwagę wszystkie podpisane kontrakty, w tym 
i w przyszłym roku przewoźnik włączy do 
swojej floty sześć Dreamlinerów, dzięki czemu 
będzie miał łącznie 15 maszyn tego typu. 

Bilety na połączenie LOT-u – w tym 
z Rzeszowa do Newark - są już dostępne we 
wszystkich kanałach sprzedaży, m.in. na www.
lot.com, w LOT Contact Center, biurach LOT 
Travel i u agentów.•

• IN ENGLISH

RZESZÓW–NEWARK. 
INAUGURATION OF A NEW LOT 
ROUTE TO THE UNITED STATES

ON 30 APRIL, A DIRECT ROUTE BETWEEN 
JASIONKA AIRPORT IN THE CAPITAL OF 
SUBCARPATHIA AND NEWARK, THE SECOND MOST 
IMPORTANT AIRPORT IN NEW YORK CITY, AFTER 
JFK, WAS LAUNCHED. POLISH AIRLINES LOT 
OPERATE NINE ROUTES TO NORTH AMERICA

The first LOT Dreamliner with passengers 
on board departed from Newark in New Jersey 
yesterday, at 19.25 of the local time, and landed 
at Jasionka Airport in Rzeszów today before 10. 
The return flight is to depart from Rzeszów at 
14.10 and land at Newark Airport at 17.40 (time 
difference included). Thus, after 10 years, LOT 
restores a direct connection from Subcarpathia 
to one of the most important centres of Polish 
communities in the US.

Direct flights between Rzeszów and Newark 
will take place once a week – in Boeings 787 
Dreamliners. The aircraft can take on board 252 
passengers in three travel classes: 18 for business, 
21 for economic premium, and 213 for economic. 
Flights from Newark are scheduled on Sunday, 
and from Rzeszów – on Monday. The flight 
duration – depending on the direction – is 

from 8 hours 45 minutes to 9 hours 30 minutes. 
Flights are available all year round. 

‘10 years after suspending direct flights 
between Rzeszów and New York City, the 
potential of the route has considerably increased. 
Over 35 thousand people travel between these 
cities a year, with flight changes,’ says Adrian 
Kubicki, Corporate Communication Director in 
LOT. ‘Direct flights are a great opportunity not 
only for family trips. We have observed a yearly 
increase in the number of passengers travelling 
between Subcarpathia and the US in business, for 
example, thanks to industry development in the 
Aviation Valley,’ he adds.

Flights between Rzeszów and New York 
City will allow Poland’s relations with the 
Polish community on the eastern coast of the 
US, who mostly come from the Subcarpathia 
region, to be improved. 

‘Direct flights between Rzeszów and New 
York City will make travelling from Jasionka 
Airport to the United States much easier. Given 
the potential of the market and the attractiveness 
of LOT’s offer, I’m sure that the number of 
passengers will increase. I expect a considerable 
increase in the number of business passengers, for 
whom a direct flight means considerable economy 
of time and greater comfort,’ says Michał Tabisz, 
President of RzeszówJasionka Airport.

Rzeszów–Newark is the second connection 
launched by LOT from Jasionka Airport this 
year. On 12 March, the Polish carrier launched 
direct flights from Rzeszów to Tel Aviv in 
Boeings 737-800 NG and B737 MAX 8. Flights 
from Ben Gurion Airport in Tel Aviv are 
scheduled on Sunday, and from Jasionka Air-
port to Israel – on Monday. The flight duration 
is 3 hours 30 minutes.

The development of such long-distance 
routes is a result of the development of the fleet. 
In March, LOT purchased a new, larger type 
of Dreamliner: Boeing 787-9, which can take 
on board up to 294 passengers (42 more than 
B787-8). It is possible that flights from Rzeszów 
will also be operated with the larger Dream-
liner in the future. In total, LOT ordered four 
such aircrafts, the first of which is already used, 
and the second will be added to the fleet at the 
beginning of May. Last week, LOT announced 
that it ordered three additional Dreamliners 
B7879. The aircrafts will be delivered in 2019. 
Given all contracts concluded, the carrier 
will add six Dreamliners to its fleet in 2018 
and 2019, and consequently, will have 15 such 
aircrafts in total. 

Tickets for LOT flights – including flights 
from Rzeszów to Newark – are already availa-
ble through all sales channels, including www.
lot.com, LOT Contact Center, LOT Travel 
offices, and travel agents.  •



Autobus rozpocznie trasę w Koszycach, 
następnie przez Preszow, Barwinek, 

Krosno i Rzeszów dotrze do lotniska 
w Jasionce, tak aby pasażerowie zdążyli 
odprawić się na lot za ocean. Podobnie 
będzie z kursem powrotnym. Po wylądo-
waniu samolotu z Nowego Jorku i ode-
braniu bagaży, podróżujący ze Słowacji 
będą mogli swobodnie wrócić do Preszo-
wa i Koszyc. Według informacji podanej 
przez przewoźnika, rzeszowskiej firmy 
Trans-Europa, bilety kosztować będą 33 
Euro w obie strony, 18 w jedną. Przewi-
dziane będą odpowiednie ulgi. Z kursów 
powrotnych na Słowację będą mogli 
skorzystać także podróżni wracający 
samolotem z Tel Avivu.

12 kwietnia w Preszowie odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem Michała 
Tabisza, prezesa Portu Lotniczego 
w Jasionce, rzecznika prasowy UMWP, 
Tomasza Leyko oraz Joanny Sitarz 
z Departamentu Promocji i Współpracy 
Gospodarczej UMWP.

– Już za 2 tygodnie ruszą regularne 
połączenia Rzeszów-Nowy Jork. Od 
pierwszego lotu zostanie uruchomiona 

POŁĄCZENIE AUTOBUSOWE 

ZE SŁOWACJĄ

• IN ENGLISH

BUS CONNECTIONS WITH 
UKRAINE

TOGETHER WITH THE INAUGURATION OF 
FLIGHTS RZESZÓW – NEW YORK CITY, REGULAR 
BUS RIDES FROM SLOVAKIA TO RZESZÓW 
AIRPORT ARE LAUNCHED. IT’S AN EFFECT OF 
COOPERATION OF THE LOCAL GOVERNMENTS 
OF THE SUBCARPATHIA PROVINCE AND THE 
PREŠOV REGION, ANNOUNCED IN THE MIDDLE 
OF FEBRUARY.

Buses will start from Koszyce, go through 
Prešov, Barwinek, Krosno and Rze-
szów, to the airport in Jasionka, so that 
passengers could get to the airport on 
time. The same with return buses. Having 
arrived from New York City and collected 
their luggage, passengers travelling from 
Slovakia will be able to return to Prešov 
and Koszyce. The commercial carrier 
operating the rides is Trans-Europa from 
Rzeszów. A representative of the carrier 
has declared that round-trip tickets 
would cost EUR 33, and one-way tickets 

– EUR 18. There will also be discount 
tickets for groups, school children and 
seniors. Return buses to Slovakia will also 
be a good option for passengers returning 
from Tel Aviv.

On 12 April, another working meeting 
in this regard was held in Prešov. Details 
were discussed at a press conference.

‘We would like to encourage our 
neighbours from the Prešov Region to 
use the services of Rzeszów Airport as 
for them, it’s the nearest airport offering 
direct transcontinental flights. We hope 
that information about the new route will 
also reach Slovaks residing in the US. We 
have heard that inhabitants of the Prešov 
Region are also interested in new flights 
to Tel Aviv,’ said Michał Tabisz, the Presi-
dent of Rzeszów Airport.

‘The bus rides between the Subcar-
pathia Province and the Prešov Region 
will soon become a fact. This wouldn’t be 
possible but for a very good cooperation 
between our regions. Today, we have been 
planning promotional activities for the 
bus connection together. We hope that 
information about bus rides to Jasionka 
will reach as many Slovaks and Poles as 
possible. We also hope that the number of 
bus rides will increase in the future, and 
that they will also transport tourists who 
want to visit our regions, which boast 
plenty of tourist attractions, too,’ said 
Jozef Cvoliga, the Director of the Prešov 
Region Office.  •

regularna linia, która będzie dowozić 
pasażerów z sąsiadujących z Podkarpa-
ciem słowackich regionów do lotniska 
w Jasionce. Dziś rozmawialiśmy o wspól-
nym zaangażowaniu w promocję tego 
połączenia. Zachęcamy naszych sąsiadów 
z kraju preszowskiego do korzystania 
z portu lotniczego w Jasionce, bo to dla 
nich najbliższe lotnisko oferujące bezpo-
średnie loty transkontynentalne. Liczymy, 
że informacja o nowym połączeniu dotrze 
również do Słowaków mieszkających 
w USA. Mamy sygnały, że mieszkańcy 
z kraju preszowskiego są również zain-
teresowani nowym połączeniem do Tel 
Avivu – mówił Michał Tabisz, prezes portu 
lotniczego w Jasionce.

– Chcemy, żeby informacja o kursach 
do Jasionki dotarła do jak największej 
grupy Słowaków i Polaków. Docelowo 
liczymy, że tych kursów będzie więcej 
i będą nimi podróżować pasażerowie, 
którzy będą chcieli również zwiedzić 
nasze regiony, gdzie przecież atrakcji 
turystycznych nie brakuje – powiedział 
Jozef Cvoliga, Dyrektor Urzędu Kraju 
Preszowskiego.  •

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

WR AZ Z INAUGUR ACJĄ LOTÓW RZESZÓW – NOW Y JORK RUSZAJĄ REGULARNE 
POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE ZE SŁOWACJI NA LOTNISKO W JASIONCE. TO 
ZAPOWIADANY W POŁOWIE LUTEGO EFEKT WSPÓŁPR ACY SAMORZĄDÓW 
WOJEWÓDZTWA PODK ARPACKIEGO I KR AJU PRESZOWSKIEGO.

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 
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BEZ WIZ  DO USA
NA POC Z ĄTKU ROKU 2018 KILK A INST Y TUC JI POWO Ł A ŁO DO Ż YCIA 
KOALIC JĘ NA R ZEC Z ZNIESIENIA WIZ DL A POL AKÓW POPR ZEZ 
WPROWADZENIE POLSKI DO PROGR AMU VISA WAIVER. MA ON NA CELU 
EDUKOWANIE SPO ŁEC ZEŃST WA , JAK PR Z YGOTOWAĆ SIĘ I PR AWID ŁOWO 
PR ZEPROWADZIĆ PROCES POZ YSK ANIA WIZ Y DO USA .

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 

DO koalicji może przystąpić każda 
instytucja i firma, która chce 

włączyć się w edukację obywateli 
dotyczącą zasad przyznawania amery-
kańskiej wizy oraz promocję USA jako 
atrakcyjnego kierunku podróży bizneso-
wej i turystycznej.

Zniesienie wiz do Stanów Zjedno-
czonych jest w zasięgu Polaków – prze-
konuje Adrian Kubicki, dyrektor Biura 
Komunikacji LOT i inicjator koalicji, 
która przez kolejnych kilka miesięcy bę-
dzie promowała występowanie o wizę do 
USA i objaśniała zasady jej otrzymywa-
nia. – Czemu jest to ważne? Wystarczy, 
by odsetek odmów w amerykańskim 
procesie wizowym spadł do 3% z obec-
nych 5,9%, a Polska zostanie włączona 
do tzw. Visa Waiver Program.

Kampania jest zupełnie innowacyj-
nym podejściem do kwestii, która wydaje 
się dla części Polaków nie do zmiany, 
czyli wprowadzenia Polski do programu 
bezwizowego, tzw. Visa Waiver Program. 
Innowacja polega na tym, że zamiast 
spoglądać na ten problem politycznie, 
postanowiliśmy na to spojrzeć pozytywi-
stycznie. Chcemy popracować nad tym, 
co jest ostatnim brakującym czynnikiem, 
żeby Polska w ruchu bezwizowym się 
znalazła. Chodzi o zmniejszenie odsetka 
odmów, jakie Polacy otrzymują, starając 
się o wizy. W tej chwili za ostatni ame-
rykański rok fiskalny wynosi on 5,9%. 
Naszym zadaniem jest to, by na koniec 
tego roku fiskalnego, czyli pod koniec 
września odsetek odmów spadł poniżej 
3%. Nie jest to dużo, tak naprawdę ozna-
cza to walkę o kilka tysięcy osób. Wiemy 
z różnych źródeł, że idzie nam całkiem 
nieźle.– powiedział Adrian Kubicki.

Do kampanii „bez wiz do USA” przy-
stąpił również Port Lotniczy Rzeszów-

Aktualnie do koalicjantów należą :
The current members of the coalition include:  

Director of LOT Communication Office 
and the initiator of the coalition, which is 
going to, for the next few months, promote 
applying for a visa to the US and explain 
the rules of obtaining it. ‘Why is it so 
important? If the percentage of refusals in 
the American visa process decreases to 3% 
from present 5.9%, Poland will be included 
in the Visa Waiver Program.’

‘The campaign is an innovative appro-
ach to the issue considered unchangeable 
by many Poles, that is the question of 
including Poland in the Visa Waiver Pro-
gram. The innovative approach consists 
in changing the attitude – instead of con-
sidering the problem in terms of politics, 
we should look at it in a positive way. We 
want to work on the last missing element, 
which will enable Poland to be included 
in the program. We need to decrease the 
percentage of refusals Poles receive while 
applying for a visa. At present, the result 
for the last American accounting year is 
5.9%. Our goal is to achieve a percentage 
of refusals at a lower level than 3% at the 
end of this accounting year, that is at the 
end of September. It’s not much – it me-
ans fighting for a few thousand people. 
From different, unofficial sources, we 
know that we’re doing quite well,’ said 
Adrian Kubicki.

RzeszówJasionka Airport also joined 
the campaign ‘Travel to the US without 
a visa’. Waiving visa requirements is very 
important for the airport, too. A few 
hundred passengers indirectly f ly from 
Jasionka Airport to the US. On 30 April, 
an inauguration direct f light to New 
York City is taking place. Waiving visa 
requirements may contribute to greater 
popularity of these f lights, which con-
sequently may lead to developing routes 
between Rzeszów and North America.  •

-Jasionka. Dla lotniska zniesienie wiz 
ma duże znaczenie. Z podrzeszowskiej 
Jasionki pośrednio codziennie odlatuje 
kilkuset pasażerów na trasy do USA. 30 
kwietnia odbędzie się inauguracyjny 
bezpośredni rejs do Nowego Jorku. 
Zniesienie wiz może przyczynić się 
do większego zainteresowania tymi 
połączeniami, co w konsekwencji może 
doprowadzić do rozwoju rzeszowskiej 
siatki połączeń z Ameryką Północną.  •

• IN ENGLISH

TRAVEL TO THE US WITHOUT 
A VISA

AT THE BEGINNING OF 2018, A FEW 
INSTITUTIONS FORMED A COALITION FOR 
WAIVING VISA REQUIREMENTS FOR POLES 
THROUGH POLAND’S INCLUSION IN THE VISA 
WAIVER PROGRAM. THE COALITION AIMS 
AT EDUCATING THE SOCIETY AS TO HOW TO 
PREPARE FOR AND GO THROUGH THE PROCESS 
OF OBTAINING A VISA TO THE US.

Every institution and company that 
wants to participate in educating citi-
zens in the rules of granting visas to 
the US and in promoting the US as an 
attractive tourist and business destina-
tion may join the coalition.

‘Waiving visas to the US is within 
Poles’ reach,’ assures Adrian Kubicki, the 

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



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    M A R C I N B O B R O

Ponad 150 tysięcy pasażerów obsłużonych 
od 1 stycznia do 31 marca br. oznacza, że 

był to najlepszy pierwszy kwartał w historii 
podrzeszowskiego portu lotniczego. Ponad 
4-procentowy wzrost w stosunku do wyników 
z 2017 roku to przede wszystkim efekt stale 
rosnącej frekwencji na rejsach Polskich Linii 
Lotniczych LOT, które poza lotami krajowy-
mi od marca oferują bezpośrednie połączenie 
z Rzeszowa do Tel-Awiwu. Swoją cegiełkę do 
wyniku osiągniętego przez lotnisko w Jasion-
ce dołożyli też chasydzcy pielgrzymi, jak co 
roku podróżujący samolotami czarterowymi, 
by dotrzeć na grób cadyka Elimelecha.

Porównując z danymi z 2017 r., w pierw-
szym kwartale br. na pokładzie samolotów 
LOT podróżowało z i do Rzeszowa niemal 
20 proc. więcej pasażerów. Ta dynamika od-
zwierciedla rosnący popyt na bilety na trasie 
Warszawa-Rzeszów. Warto podkreślić, że od 
końca marca LOT zwiększył liczbę oferowa-
nych lotów ze stolicy na lotnisko w Jasionce 
do 34 w ciągu tygodnia, zaś 30 kwietnia 
uruchomi cotygodniowe, bezpośrednie połą-
czenie transatlantyckie Rzeszów-Newark.

Dobra współpraca z narodowym prze-
woźnikiem to nie tylko rekordowe wyniki, 
ale także możliwość korzystania przez 
naszych pasażerów z nowoczesnej floty, jaką 
dysponuje LOT. Dwukrotnie gościliśmy już 
Boeinga 737 MAX, a niebawem regularnie 
zaczną lądować u nas Dreamlinery - mówi 
Michał Tabisz, prezes portu lotniczego Rze-
szów-Jasionka. – Cieszę się, że pozostałe linie 
operujące z Jasionki również dostrzegają 

REKORDOWE OTWARCIE ROKU 
NA LOTNISKU W JASIONCE!

7 0 – 7 1 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

nasz potencjał, otwierając nowe połączenia 
lub zwiększając liczbę oferowanych miejsc. 
To sprawia, że kolejne miesiące zapowiadają 
się jeszcze bardziej optymistycznie.

Pod koniec marca br. Ryanair urucho-
mił wakacyjną trasę z Rzeszowa do bułgar-
skiego kurortu Burgas, zaś w połowie maja 
planuje otwarcie sezonowego połączenia 
z Atenami. Z kolei Lufthansa od początku 
maja zwiększy liczbę lotów na trasie 
Rzeszów-Monachium z 7 do 11 tygodniowo. 
Swoją wakacyjną ofertę wylotów z Rze-
szowa poszerzyli także touroperatorzy, co 
przełoży się na znaczny wzrost liczby lotów 
czarterowych z Jasionki do Grecji, Bułgarii, 
Turcji i Albanii. •

• IN ENGLISH

RECORD OPENING OF THE YEAR AT 
JASIONKA AIRPORT!

The number of over 150 thousand passen-
gers served from 1 January to 31 March 2018 
shows that it has been the best first quarter 
in the history of RzeszówJasionka Airport. 
An over 4 % increase as compared with 
the results for 2017 is primarily an effect of 
constantly growing popularity of flights with 
Polish Airlines LOT, including domestic 
flights as well as direct flights from Rzeszów 
to Tel Aviv operated since this March. Hasid 
pilgrims, who travel on charter flights every 
year to visit the grave of Tzaddik Elimel-
ech, have also contributed to the results of 
Jasionka Airport.

As compared with the data for 2017, in 
the first quarter of 2018, almost 20% more 
passengers travelled with Polish Airlines 
LOT from and to Rzeszów. These dynamics 
reflects a growing demand for tickets for 
Warsaw–Rzeszów flights. It should be noted 
that since the end of March, LOT has in-
reased the number of flights from the capital 
to Jasionka Airport to the number of 34 per 
week, and on 30 April, it is launching weekly 
direct transatlantic flights Rzeszów–Newark.

‘Good cooperation with the national 
carrier brings about not only record results, 
but also a possibility of using LOT’s modern 
aircrafts. Boeing 737 MAX has already landed 
twice at the airport, and Dreamliners will 
soon operate regular flights to and from our 
airport,’ says Michał Tabisz, the President 
of RzeszówJasionka Airport. ‘I welcome the 
fact that other airlines operating flights from 
Jasionka also see our potential and open new 
routes or increase the number of seats offered. 
The next months look even more promising.’

At the end of this March, Ryanair 
launched a holiday route from Rzeszów to 
a Bulgarian resort, Burgas, and it is planning 
to open a seasonal route with Athens from 
the middle of May. From the beginning of 
May, Lufthansa is increasing the number of 
flights between Rzeszów and Munich from 7 
to 11 flights a week. Tour operators have also 
extended their offer from Rzeszów, which 
will result in a considerable increase in the 
number of charter flights from Jasionka to 
Greece, Bulgaria, Turkey and Albania. •

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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ROUTES EUROPE 
BILBAO 2018

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 

Już drugi rok z rzędu lotnisko w Jasionce 
zaprezentowało się podczas Routes 

Europe – najważniejszej branżowej imprezy 
na Starym Kontynencie, podczas której porty 
lotnicze zabiegają u przewoźników o nowe 
trasy. W staraniach o rozwój siatki połączeń 
lotnisko wsparli Urząd Marszałkowski, 
Podkarpacka Regionalna Organizacja Tury-
styczna i Urząd Miasta Rzeszowa, wspólnie 
promując walory regionu.

13. edycja Routes Europe odbyła się 
w dniach 22-24 kwietnia w hiszpańskim 
Bilbao. W Kraju Basków spotkało się 1200 
delegatów, reprezentujących ponad 100 
linii lotniczych, 300 lotnisk i 50 organizacji 
turystycznych. Jasionka jest jednym z dwóch 
polskich portów regionalnych, które prezento-
wały się na indywidualnym stoisku.

Konkurencja wśród lotnisk regionalnych 
z roku na rok jest coraz ostrzejsza, gdyż 
rosnący popyt na podróże lotnicze nie idzie 
w parze z dostępnością samolotów. To spra-
wia, że mniejsze regionalne porty, takie jak 
nasz, muszą jeszcze intensywniej zabiegać 
o nowe połączenia – mówił Michał Tabisz, 
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-

-Jasionka. – Własne stoisko przyciąga uwagę 
potencjalnych partnerów i daje możliwość 
prowadzenia rozmów w mniej formalnej 
atmosferze. Cieszę się, że po raz kolejny 
samorządy województwa i miasta Rzeszowa 
razem z PROT zaangażowały się w nasze 
działania, bo tego rodzaju wspólna promocja 
to powszechny trend w Europie i na świecie.

Port lotniczy w Jasionce to okno na świat 
naszego województwa, dzięki któremu pozy-
skujemy nowych inwestorów, przyciągamy na 
Podkarpacie turystów czy też sami docieramy 

w różne miejsca na świecie – stwierdził Wła-
dysław Ortyl, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego. – Każde nowe połączenie 
stanowi kolejny impuls do rozwoju regionu 
nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale 
także społecznym. Doskonałym przykładem 
są uruchamiane wkrótce bezpośrednie loty 
z Rzeszowa do Nowego Jorku. Skorzystają 
z nich pasażerowie po obu stronach Atlan-
tyku, jak również przedsiębiorcy regularnie 
korzystający z lotniczego cargo.

Jednym z najważniejszych czynników 
branych pod uwagę przez inwestorów 
i turystów jest dostępność komunikacyjna 
miasta – powiedział Tadeusz Ferenc, Prezy-
dent Miasta Rzeszowa. – Lotnisko Rzeszów-

-Jasionka stale powiększa siatkę połączeń, co 
wydatnie przyczynia się do uatrakcyjnienia 
oferty gospodarczej i turystycznej Rzeszowa. 
Jako samorząd zdecydowanie wspieramy 
rozwój lotniska, a służy temu m.in. wspólna 
promocja podczas Routes Europe.

Oficjalna strona wydarzenia jest dostępna 
pod linkiem: https://www.routesonline.com/
events/192/routes-europe-2018/ •

• IN ENGLISH

ROUTES EUROPE BILBAO 2018

For a second year running, Jasionka Airport 
presented itself during Routes Europe – the 
most important industry event in the Old 

Continent, during which airports have 
a chance of promoting themselves. In its 
efforts for developing its offer, the airport 
was supported by the Marshal Office, the 
Subcarpathian Regional Tourist Organisation 
(PROT) and the City Hall of Rzeszów.

The 13th edition of Routes Europe took 
place between 22 and 24 April in Bilbao, 
Spain. 1200 delegates representing over 
100 airlines, 300 airports and 50 tourists 
organisations gathered in the Basque Coun-
try. Jasionka is one of two Polish regional 
airports that presented themselves on an 
individual stand.

‘Competition between regional airports 
is getting fiercer and fiercer every year since 
a growing demand for air travel doesn’t go 
hand in hand with availability of aircrafts on 
the market. Therefore, smaller, regional ports, 
like ours, have to do their best to obtain new 
routes,’ says Michał Tabisz, the President of 
the Management Board of RzeszówJasionka 
Airport. ‘Our own stand attracts attention of 
prospective partners and gives us a possibility 
of carrying out talks in a more informal atmo-
sphere. I welcome the fact that the govern-
ments of the province and the City of Rzeszów 
together with the PROT have engaged in our 
actions; such join promotion is a common 
trend in Europe and in the world.’

‘Jasionka Airport is a window on the 
world of our province, which allows us 
to gain new investors, attract tourists to 
Subcarpathia, and reach various places in the 
world,’ says Władysław Ortyl, the Marshal of 
the Subcarpathia Province. ‘Every new route 
contributes to the development of the region 
not only in economic but also social sense. 
Direct flights from Rzeszów to New York 
City, which are launched soon, are a perfect 
example of that. Passengers on both sides of 
the Atlantic as well as businesses regularly 
using cargo services will benefit from it.’

‘One of the most important factors consid-
ered by investors and tourists is the accessibil-
ity of the city,’ said Tadeusz Ferenc, the Mayor 
of the City of Rzeszów. ‘RzeszówJasionka 
Airport is constantly developing, which con-
tributes to making its economic and tourist 
offer more and more attractive. As a local 
government, we support the development of 
the airport by engaging in activities such as 
joint promotion during Routes Europe.
To read more, visit the official event web-
site: https://www.routesonline.com/events/192/
routes-europe-2018/•



INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.04.2018 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 15.0 4.2018 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

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

-2-4-6- 22:00 0:05 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- 10:15 12:00 FR7623 738

---4-- - 21:05 22:05 FR7623 738

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

-----6- 11:10 13:15  FR2661 738

-2----- 21:45 23:50 FR2661 738

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

-----6- 6:50 10:45 FR2660 738

-2----- 17:25 21:20 FR2660 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 11:00 12:35 FR2135 738

--3---- 11:05 12:40 FR2135 738

-2-4-6- 15:45 17:20 FR2137 738

1-3-5-7 22:00 23:35 FR2137 738

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

------7 10:40 12:30  FR3203 738

--3---- 12:40 14:30  FR3203 738

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- 5:50 6:45 LO3804 E170/E175/E195

1234567 8:55 9:50 LO3806 DH4/E170/E175

12-4567 12:05 12:55 LO3810 DH4/E170/E175

1234567 14:55 15:45 LO3802 E195/ B737-400/B737-800

1234567 17:50 18:40 LO3808 DH4/E170/E175

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

1- - - - - - 6:30 10:15 FR8224 738

--- -5-- 17:25 21:10 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

-2-4-6- 17:20 21:20 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- 06:10 09:50 FR7622 738

---4-- - 17:00 20:40 FR7622 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 (BR AK REJSU 01.05.2018) 11:10 12:35 LH1618 CRJ9

---4-6- (REJSY OD 03.05.2018) 17:30 18:55 LH1606 CRJ9

1------ (REJSY DO 07.05.2018) 17:55 19:20 LH1606 CRJ9

------7 (REJSY DO 06.05.2018) 18:00 19:25 LH1606 CRJ9

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 6:55 10:30 FR2134 738

--3---- 7:05 10:40 FR2134 738

-2-4-6-  11:45 15:20 FR2136 738

1-3-5-7 18:00 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

------7 6:25 10:10 FR3202 738

--3---- 8:30 12:15 FR3202 738

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------ 5:50 10:25 LO169 B737-800

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 21:15 0:05 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 (BR AK REJSU 01.05.2018) 7:30 8:25 LO3805 DH4/E170/E175

12-4567 10:35 11:30 LO3809 DH4/E170/E175

1234567 13:30 14:25 LO3801 E195/B737-400/ B737-800

----5-7 16:15 17:10 LO3807 DH4/E170/E175

1234-6- 16:25 17:20 LO3807 DH4/E170/ E175

12345-7 22:40 23:35 LO3803 E170/E175/E195

B U R G A 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

--3---- 8:40 11:30 FR3724  738

B U R G A 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

--3---- 7:25 8:15  FR3723 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

-----6- 17:40 21:15 FR3472 738

-2-4--- 17:45 21:20  FR3472 738

AT E N Y |  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 06.06.2018) 14:15 15:45 FR4899 738

--3---- (REJSY OD 16.05.2018 DO 
30.05.2018) 16:55 18:25  FR4899 738

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

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

------7 19:25 10:10 LO018 B787-8

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

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

1------ 14:10 17:40 LO017 B787-8

AT E N Y |  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 06.06.2018) 16:10 19:40 FR4900 738

--3---- (REJSY OD 16.05.2018 DO 
30.05.2018) 18:50 22:10  FR4900 738

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

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

-2-4--- 21:45 23:20 FR3473 738

-----6- 21:55 23:30 FR3473 738

 

 K O R F U |  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 8:15 9:15 FR8063 738

 K O R F U |  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 9:40 12:40 FR8064 738

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

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

--- -5-- 21:35 23:25 FR8225 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 (BR AK REJSU 01.05.2018) 13:10 14:35 LH1619 CRJ9

---4-6- (REJSY OD 03.05.2018) 19:30 20:55 LH1607 CRJ9

1------ (REJSY OD 07.05.2018) 19:55 21:20 LH1607 CRJ9

------7 (REJSY DO 06.05.2018) 20:00 21:25 LH1607 CRJ9





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

ztm.rzeszow.pl

ztm.rzeszow.pl






