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 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

DAGMARA
KOWALSKAI

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

ŁUKASZ 
STOLARSKI

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

I BOCZNY 
      

INTERESUJE ICH TWÓRCZOŚĆ, Z KTÓRĄ BYWA NIEWYGODNIE, POSZUKUJĄ W BOCZNYM STRU-
MIENIU ŚWIADOMOŚCI, A ŚMIECH JEST DLA NICH NICZYM HIPERETYLINA. JADWIGA BASIŃSKA, 
DARIUSZ BASIŃSKI, JACEK BORUSIŃSKI ORAZ TOMASZ DROZDEK TWORZĄ NIEPOWTARZALNE 
MUMIO. 21 LAT ISTNIENIA ARTYŚCI ŚWIĘTUJĄ JAKO MUMIOLEUSZ.

N I E O C Z E K I W A L I Z M  I  B O C Z N Y  L O T

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

TEKST Magdalena Juszczyk  ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski 
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Czy Mumio jest już w panteonie? Staliście się 
klasykami?
Dariusz Basiński: Mumio jest offowe.
Jacek Borusiński: Zawsze, gdy się pojawia jakaś koturno-
wość lub patos, który być może nawet nie jest zły, to jesteśmy 
przerażeni. Nagle Mumio staje się klasyką! Wszystko od razu 
sztywnieje, a my musimy być luźni.
D.B.: Można na przykład powiedzieć, że John Coltrane był 
klasykiem. Z drugiej strony – gdzież tam! To kompletnie 
inna klasyka niż, dajmy na to, klasyka operowa. Jest zatem 
klasyk i klasyk. My bardziej w jazzie, jazzie improwizowa-
nym, free jazzie… Jeśli może być w tym coś klasycznego, to 
w tym sensie jesteśmy jakoś klasyczni. Ale dla nas to nie jest 
istotne. Chcemy iść swoją drogą i robić swoje. Tak naprawdę 
jesteśmy gdzieś między OFF -em a ON-em.
Jadwiga Basińska: Jazz – po prostu. Pamiętam, kiedy 
o tym mówiliśmy, chyba na początku, gdy zaczęliśmy 
robić spektakle.
 
Ja też tak o was myślałam: jazzmani, tylko 
w innym wymiarze.
D.B.: Mamy cały czas feedback, że muzycy świetnie nas 
odbierają, i to właśnie muzycy improwizujący. To ogrom-
nie miłe, bo nam też jest do nich bardzo blisko.

Obecnie ogromnym zainteresowaniem cieszy się teatr 
impro. Myślicie o tym zjawisku jako o czymś cennym? 
Bywacie na tego rodzaju spektaklach i dobrze się 
bawicie oglądając ludzi, którzy bez tekstu „szyją” na 
bieżąco wypowiedź artystyczną?
D.B: Wzięliśmy udział w przedsięwzięciu z tego gatunku. 
AB OVO Teatr Impro zwrócił się do nas z propozycją zro-
bienia czegoś razem, więc dwa lata temu w sierpniu wzięli-
śmy z nimi udział w festiwalu.
Jadwiga: Z tego typu teatrem miałam kontakt tylko przez 
chwilę. Dla mnie jest to zupełnie inne doświadczenie i inna 
bajka niż Mumio. W impro potrzebny jest pewien rodzaj 
sprawności - bardzo to szanuję. Ja tego typu sprawności nie 
mam. Jeśli chodzi o improwizację, zachwyca mnie (i to się 
nie zmieni!), jak improwizują dzieci, u których nie zawsze 
rym jest czysty, trafiony. Często zamiast rymu do słowa po-
jawia się po prostu dokładnie to samo słowo. I to ma według 
mnie pierwiastek Mumio, ma to „mięso”, jakiego w teatrze 
improwizowanym nie odkryłam. To nie zarzut, to tylko spo-
strzeżenie, a na festiwalu impro bawiłam się bardzo dobrze. 
J.B.: Nie mamy kompetencji, żeby o tym mówić. Nie 
znamy tego rynku, liznęliśmy go zaledwie, nie wiemy, co 
się tam dzieje. 

D.B.: Są tacy komicy jak Wojtek Fiedorczuk, którego 
całej twórczości nie znamy, ale słyszałem jego występy, 
w których był ten „boczny lot”. Ja to nazywam bocz-
nym strumieniem świadomości - bocznym, nie wprost. 
Zawsze przywołujemy tego nieszczęsnego „Shreka”… 
Przepraszam, nie lubię tego filmu, nie śmieszy mnie. 
U Disneya ptaszek pięknie śpiewa, królewna płacze, zako-
chani się całują, a w „Shreku” ptaszek śpiewa i pęka. Bo 
jaka może być opozycja do pięknego ptaszka? On pęka! To 
jak puścić bąka w eleganckim towarzystwie - zerojedyn-
kowe skojarzenia, których my bardzo nie lubimy. Z całym 
szacunkiem do Monty Pythona, który ma wiele świetnych 
rzeczy – tam też często pojawia się ta zerojedynkowość, 
odwrócenie o 180 stopni. Nas to nie interesuje.

Wolicie „boczny tor”.
D.B.: Tak, coś niespodziewanego. „Nieoczekiwalizm” jak 
w muzyce. Gdy słuchałem Strawińskiego, to on mnie krę-
cił przez to, że się czegoś spodziewałem, a było inaczej. 

Co do Fiedorczuka - to niesamowite, że on się do 
was przytulił.
D.B.: To raczej my się do niego przytulamy, to my go 
zaprosiliśmy.

Byłam na jego występie stand-upowym. Na koniec 
wyciągnął telefon i odtworzył piosenkę z YouTube’a, 
której refren wyśpiewywał nieznośnie: „Jak pan 
może, panie pomidorze!”. To trwało i trwało, 
a publiczności, która dotąd dobrze się bawiła, nagle 
zaczynało być niewygodnie… Tak jak na spektaklach 
Mumio w niektórych momentach.
J.B.: To jest bardzo dobry termin: twórczość, z którą jest 
trochę - albo nawet bardzo! – niewygodnie. My też cenimy 
twórczość, z którą nie jest łatwo. 
Jadwiga: Bardzo często mówi się o nas jako o improwi-
zatorach tworzących teatr improwizowany i abstrakcyjny. 
A to nie jest prawda. Teatr improwizowany to zupełnie coś 
innego niż to, co tworzymy.
D.B.: Ale czy my się na tym teatrze znamy? Przepraszamy 
cię, teatrze improwizowany!  

A jakie poczucie humoru panuje dziś w Polsce? Jakie 
ono było, gdy w latach 90. przychodziliście ze swoim 
niesamowitym konceptem artystycznym? Macie 
potrzebę analizowania tego?
Jadwiga: Nie mam takiej potrzeby, nie wiem czy jestem 
kompetentna, żeby zajmować się takimi rzeczami jak ob-
serwowanie i analiza humoru. Mam wrażenie, że żyjemy 
sobie w swoim dość hermetycznym świecie, hermetycz-
nym jednak nie na tyle, żeby się nie komunikować z in-
nymi – i myślę że robimy to dość dobrze. Zauważam na 
spektaklach Mumio rodziców z dziećmi – ludzi w naszym 
wieku, którzy zarażają swoje dzieci tym humorem, który 
jest nasz. Natomiast nie jestem w stanie zobaczyć, czy 
ten humor się zmienia. Chyba próbuje nam się wmówić, 
że on się zmienia, że Polacy nie mają poczucia humoru, 
są prostaccy czy jacyś jeszcze i śmieszą ich tylko banalne 
rzeczy. To jest nieprawda. 
J.B.: Trzeba powiedzieć, że reakcje na Mumio często są 
reakcjami dzikimi, nieokiełznanymi, szaleńczymi, chory-
mi - ludzie piszczą, łkają, zawodzą i wyją.

...TO Z U PEŁ N I E I N N E 
DOŚW I A DCZEN I E I  I N NA 

BA J K A N I Ż M U M IO. W I M PRO 
POTR ZEBN Y J E ST PEW I EN 

RODZA J SPR AW NOŚCI - 
BA R DZO TO SZA N UJ Ę. 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Ateneum Teatr im. Stefana Jaracza
za udostępnienie wnętrza na potrzeby wywiadu
i sesji zdjęciowej.
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Zbliż telefon i odczytaj film
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Sama robiłam to wielokrotnie!
J.B.: Jest 2018 rok, jedziemy do Malborka na 
festiwal teatralny – nie wiemy kompletnie, co 
to za impreza – ze spektaklem sprzed 20 lat, za-
tytułowanym „Kabaret Mumio” (my się tak nie 
nazywamy, to jedynie tytuł naszego przedstawie-
nia) i na widowni są dzieci tych państwa, którzy 
oglądali nasz pierwszy spektakl w czasie, kiedy 
powstawał. Dzieci mają lat 17 czy 20, a ich reak-
cje są identyczne: oni też wyją, zawodzą, łkają. 
Tomasz Drozdek: W sferze humoru wyda-
rzyły się przez lata różne niefajne rzeczy – nie 
chcę tego komentować. Ale moje dzieci cytują 
całe fragmenty spektakli Mumio. To, co podaje 
Mumio, absolutnie przechodzi…
J.B.: …ludzkie pojęcie!

Co muszą w sobie pielęgnować artyści, aby 
mieć to nienaruszalne coś, co wynika z nich, 
jest niezależne od mód i trendów panujących 
na scenach prezentujących humor?
J.B.: Tego nie da się posiąść! Przez wiele lat po re-
alizacji spektakli „Kabaret Mumio” i „Lutownica, 
ale nie pistoletowa, tylko taka kolba” zastanawia-
liśmy się, jaki powinien być ten trzeci spek-

takl. Miesiącami robiliśmy próby, mieliśmy setki 
pomysłów, ale jednak nie, to nie było to.

Tymczasem wasi fani mieli pretensje, że 
tego spektaklu wciąż nie było. Ja się do 
nich zaliczałam.
J.B.: Ale w nas była potrzeba, żeby zrobić spek-
takl, pod którym się podpiszemy, który będzie 
nam sprawiał frajdę, który nie będzie odpowie-
dzią na koniunkturę czy komercję – od tego 
chcieliśmy się odgradzać. Trwało to długo, za 
co bardzo państwa przepraszamy.
D.B.: A dlaczego to trwało długo? Ponieważ 
Mumio zajmuje się na próbach wyrzucaniem! 
Pracując nad „Lutownicą, ale nie pistoletową, 
tylko taką kolbą” wyrzuciliśmy do kosza co naj-
mniej dwie inne „Lutownice…”, gdyż uznaliśmy, 
że są za śmieszne albo trochę nie w stylu Mumio. 
Identycznie było z próbami do „Welcome Home 
Boys” – wtedy przedstawienie tak się jeszcze 
nie nazywało. Nagle okazało się, że to musi być 
coś innego, bo my nie lubimy chodzenia na 
skróty. Naprawdę chcemy być do końca zado-
woleni z tego, co robimy, dlatego „Welcome 
Home Boys” skróciliśmy i przeformatowaliśmy. 

N A M  S I Ę  W Y DAWA Ł O,  Ż E 
W YS TA RC Z Y  Z RT OB IĆ  D OB RY 

S PE KTA K L  I   WS Z YS T KO 
B Ę DZ I E  Z A Ł AT W IO N E .
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T.D.: Dla tych, którzy nie wiedzą: „Welcome Home Boys” 
to jest teatr ściśle współpracujący z filmem, film ściśle 
współpracujący z teatrem. Postaci na żywo rozmawiają 
z tym, co na ekranie i granica się zaciera. A do tego muzy-
ka grana jest na żywo. 
D.B.: Sporo tam improwizacji, jak zawsze w Mumio. 

A ten brak kolejnej premiery i widownia oczekująca 
czegoś nowego – nie było to dla was stresogenne?
J.B.: Przyszedł taki stresogenny moment. Nam się wydawało, 
że wystarczy zrobić dobry spektakl i wszystko będzie załatwio-
ne. Widownia to doceni, a organizatorzy widowisk będą dzwo-
nić dniami i nocami. Okazało się jednak, że trochę zniknęli-
śmy z percepcji organizatorów, włodarzy i decydentów. Był 
taki moment. Dlatego też robimy Mumio Festival, aby pokazać 
się światu. Bardzo często spotykaliśmy się z pytaniami: czemu 
was nie ma, czemu nie robicie tych spektakli, którymi się za-
chwycaliśmy, które były takie super? A my mamy w repertu-
arze pięć wspaniałych przedstawień, które jesteśmy w stanie 
grać z dnia na dzień! Ten festiwal ma pokazać, że Mumio żyje. 
Dziękujemy też, że państwo nam w tym pomagają.
D.B.: „Welcome Home Boys” było ogromnym przedsięwzię-
ciem ze względu na ekranową projekcję, konieczność nakrę-

Z Magdą Umer spektakl zrobiliśmy w trzy miesiące i to jest re-
kord! Może dzięki Magdzie? 
Jadwiga: To dlatego, że mieliśmy gotowe teksty – teksty 
Jeremiego Przybory z muzyką Jerzego Wasowskiego. Po 
„Kabarecie Mumio” i „Lutownicy…” nie mogliśmy mieć 
kolejnego spektaklu pudełkowego, w którym stoimy na 
scence i coś tam robimy. Po drugie – zaczęliśmy przy-
glądać się naszym fascynacjom, które mieliśmy zawsze. 
Pamiętam, jak pojawił się motyw baśni i zaczęliśmy nad 
tym pracować. Zaraz potem okazało się, że ja w tym spek-
taklu nie wystąpię, ponieważ spodziewaliśmy się kolejnego 
dziecka. Inspirujące było dla nas, jak to zrobić, żeby być 
w komplecie. W baśni zawsze pojawiają się tajemnicze po-
staci, na przykład jakiś dziad napotkany po drodze, który 
mówi ci, co masz dalej robić, albo  sprawdza cię, czy masz 
dobre serce. I stąd, oraz z fascynacji filmem, wziął się po-
mysł, by zmultiplikować Darka i Jacka, by oni mogli napo-
tykać takie właśnie baśniowe postaci.

Użyliście w spektaklu multimediów.
Jadwiga: Dlatego pojawia się ekran. Film to w ogóle nasza 
kolejna fascynacja. Jacek, zresztą jak wiesz, nakręcił swój 
autorski film "Hi way".
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cenia filmu. To było bardzo skomplikowane i spektakl nam się 
nie dopiął finansowo. Nie mieliśmy siły i czasu na znalezienie 
sponsorów, w końcu wyprodukowaliśmy ten dość kosztow-
ny spektakl dzięki funduszom z NCK i naszym własnym. Nie 
starczyło też czasu na promocję, ponieważ tego typu przed-
sięwzięcie wymaga pracy nawet piętnastu osób, które zajmują 
się organizacją, promocją i marketingiem, tak jak to się dzieje 
w teatrze instytucjonalnym. My to robiliśmy w naszym, nie-
zmiennie bardzo ograniczonym, składzie. A kwestię promocji 
nadrabiamy teraz organizując Mumio Festival. Mamy nadzie-
ję, że funkcja promocyjna festiwalu zadziała.

Mówiąc o festiwalu używacie hasła Mumioleusz. 
Zapisaliście się w świadomości widzów jako twórcy 
słów – również w swoich działaniach komercyjnych. 
Reklamę zagospodarowaliście po swojemu, za co 
wielki szacunek. Ale jeszcze większy respekt mam 
dla was za to, że potrafiliście się od tego odciąć, odbić 
i wrócić do teatru i do kina. 
D.B.: My się nie odcinamy, bardzo chętnie znów zaangażuje-
my się w reklamę. Ale pod pewnymi warunkami: to musi być 
Mumiowe, akceptowalne dla nas. Mieliśmy wiele propozycji 
reklamowych, które były dla nas niespecjalnie interesujące, 
bo było za dużo różnych ograniczeń – na przykład kampania 

tak dalece produktowa, że w reklamie miałyby pojawiać się 
tylko nasze mówiące twarze. Na coś takiego nie idziemy, chce-
my robić swoje, a to, jak się okazuje, bardziej się sprawdza. Ta 
słynna kampania telefonii komórkowej, być może najdłuższa 
kampania w Polsce, spowodowała, że temu klientowi, tej fir-
mie wzrosła sprzedaż. To była nie tylko zabawa. Początkowo 
nie wierzono, że to się przełoży i zadziała. Otóż przełożyło się, 
kampanii przyznano nawet parokrotnie nagrodę Effie, wła-
śnie za skuteczność.

Zgadza się. Ale lęki były też ogromne, czy nie położycie 
na tym ołtarzu prawdziwej sztuki i nie sprzedacie się za 
jakąś brudną mamonę, mamonę z reklamy. 
D.B.: Zawsze to powtarzam, że dla mnie samo zjawisko rekla-
my nie musi być czymś złym, nie twórczym, nie artystycz-
nym. Wszystko zależy od wsadu, od kontentu. Bywaliśmy wi-
dzami Nocy Reklamożerców - osiem godzin oglądania reklam 
w kinie. Widzieliśmy, że niektóre reklamy są sztuką. 

Oczywiście, ale nie wiadomo, czy w konkretnym 
przypadku to się uda.
D.B.: Tak, tego nie wiedzieliśmy.
Jadwiga: Mieliśmy opiekę. Współpracę zaproponował nam 
Iwo Zaniewski [współzałożyciel agencji reklamowej PZL – 

S TA L I Ś M Y  S I Ę  D L A  S I E B I E 
RO D Z I N Ą  I   N AU C Z Y L I Ś M Y  S I Ę 

N I E W I A RYG O D N I E  D U Ż O !
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przyp. M.J.]. Pracowaliśmy razem, wyczuwali-
śmy się i mieliśmy gwarancję, że jemu też cho-
dzi o to, żeby stworzyć coś naprawdę innego.
J.B.: Chcę podkreślić, że to nasze dziecko, jed-
no z ukochanych, nie pozwoliliśmy, żeby kto 
inny je wychowywał, zaprosiliśmy wujka Iwa 
Zaniewskiego do wspólnego wychowywania… 
D.B.: Albo odwrotnie: Iwo nas zaprosił.
J.B.: Staliśmy się dla siebie rodziną i nauczy-
liśmy się niewiarygodnie dużo! Zyskaliśmy 
warsztat aktorski, nigdy w życiu nie mieli-
byśmy możliwości zagrania tylu fantastycz-
nych postaci.
D.B.: Nauczyliśmy się też wyczucia czasu. 
Mieszczenia się precyzyjnie w 25 sekundach.

Jesteście artystami, a artyści mają na ogół 
sytuację taką, że przychodzi do nich jakiś 
twórca, daje im scenariusz, kwestie do 
wygłoszenia, a ambaras polega na tym, 
żeby odpowiednio wybrać, zaufać właściwej 
osobie. Wy jesteście twórcami tekstów, które 
wypowiadacie ze sceny, oraz kreatorami 
własnego losu artystycznego. Improwizujecie 
planując swoją zawodową przyszłość? Jak 
się osiąga taką pozycję, którą dziś macie?

D.B.: Mieliśmy doświadczenia pracy z tek-
stem nie naszym. Jeszcze kiedy pracowa-
liśmy w Teatrze Gugalander, graliśmy przecież 
w oparciu o teksty dramatyczne od Eurypidesa 
czy Szekspira po Büchnera czy Gombrowicza. 
Pracując przy spektaklu „Przybora na 102” by-
liśmy bardzo onieśmieleni, bo wykonania tych 
utworów zapadły w pamięć Polakom na długie 
lata. To było wyzwanie i się udało, jak twierdzą 
widzowie i Magda Umer, która jest mentorem 
w tej kwestii. Mieliśmy też doświadczenie słu-
chowiskowe: czytaliśmy w Trójce powieści 
Marka Stokowskiego – to też nie były nasze rze-
czy, aczkolwiek ulubione przez nas, bo Marka 
znaliśmy wcześniej, zanim ukazała się jego po-
wieść „Samoloty”. To też było operowanie nie 
naszym tekstem, ale był on nam bardzo bliski. 
Natomiast jeśli chodzi o Mumio, to też nie jest 
tak, że my tylko improwizujemy, wymyślamy 
i wszystko idzie „z czapy”. Oczywiście jest sporo 
improwizacji, zatem i na próbach, i na spekta-
klu są różne momenty, natomiast jest też sporo 
tekstów napisanych wcześniej, gotowych, które 
zresztą często też zmieniamy już na scenie.
Jadwiga: Bardzo często się tak dzieje. A co do 
naszej pozycji… To się jakoś toczy. Chyba każ-

dy artysta tak ma, że pewne wyzwania same 
przychodzą – tak jak propozycja stworzenia re-
klam. A oprócz tego, a może przede wszystkim 
my musimy sami kreować przedsięwzięcia, 
ponieważ nie jesteśmy zatrudnieni w żadnym 
teatrze instytucjonalnym.
D.B.: Ale dzięki temu nie jesteśmy narażeni na 
coś, co by nam nie pasowało, jakoś nam nie grało.
Jadwiga: To prawda! Kiedy Magda Umer 10 lat 
temu przyszła do nas z propozycją stworzenia 
razem przedstawienia, miała absolutną pew-
ność, że jesteśmy wewnętrznie gotowi by się 
tego podjąć. My byliśmy absolutnie przeraże-
ni i onieśmieleni. Dojrzewanie do tej propozy-
cji trwało 8 lat.  Można zatem spokojnie uznać, 
że działamy zgodnie z planem i poza nim.
J.B.: Plan podstawowy to działać tak, żeby 
w dalszym ciągu smakowało nam to, co robimy. 
Oczywiście wielkim plusem naszej działalności 
jest wolność, którą sami sobie dajemy, wolność 
w kreowaniu swojej twórczości i fakt, że przed-
stawiamy to, co naprawdę chcemy pokazać. 
Jest to bardzo trudne. Do „Welcome Home 
Boys” chyba dwa lata pisaliśmy samą warstwę 
dramatyczną, co już czyni pracę nad spekta-
klem skomplikowaną, a on wciąż jeszcze po-
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wstaje i jest zmieniany. Wielkim minusem jest 
to, że nagle robisz coś swojego i musisz mieć 
partnerów w tym świecie, musisz mieć kogoś, 
kto powie: to jest coś, co chcemy mieć, poka-
zać, wspomóc.

Mówisz teraz o tych, którzy na przykład 
udostępniają wam scenę?
Jadwiga: O tym chciałam też powiedzieć, à 
propos pozycji. Wszyscy myślą, że w świecie ar-
tystycznym Mumio ją ma – i to w jakimś sensie 
jest prawda. Odczuwamy to chociażby z uwagi 
na rodzaj propozycji, jakie są nam składane, 
albo patrząc na odbiór tego, co robimy. Ale to 
też powoduje, że nie myśli się o nas jako o gru-
pie, która potrzebuje wsparcia finansowego 
czy jakiegokolwiek – bo „oni mają pozycję”. 
Tymczasem kiedy robimy przedstawienie, nie 
mamy miejsca, gdzie możemy je pokazać, bo 
nie mamy swoich desek, na których możemy 
spektakl wystawiać, bądź ludzi czy sponsorów, 
którzy wspólnie z nami to wyprodukują. Przy 
„Welcome Home Boys” odbyła się zrzutka, za 
którą bardzo dziękujemy, bo nie bylibyśmy 
w stanie sami tego wyprodukować, mimo że 
zainwestowaliśmy własne pieniądze. Pod wzglę-
dem merkantylnym to się absolutnie nie opłaci-
ło, ale to jest spektakl  naszych marzeń.
J.B.: Chciałem powiedzieć coś jeszcze o śmie-
chu… Dla nas, twórców sceny, to jest niewia-
rygodne paliwo, hiperetylina. Proszę państwa, 
trzeba z tego korzystać!
D.B.: Żeby nie było tak, jak kiedyś w pewnym 
mieście, gdy graliśmy dla młodzieży, która 
przyszła do teatru, ponieważ maturzyści pi-
sali maturę. My chętnie graliśmy, choć były 
to spektakle w godzinach nieprzyzwoitych 
typu 11 przed południem. Graliśmy i było 
dziwnie cicho. Potem się okazało, że nauczy-
cielki chodząc między rzędami uciszały, gdy 
ktoś z uczniów zaczynał się śmiać.
Jadwiga: W teatrze należy się odpowiednio za-
chowywać.

Było mi ogromnie miło was gościć 
w Anywhere.pl, mam nadzieję że 
nowa widownia przyjdzie na wasze 
spektakle, gdziekolwiek będziecie 
je grać. Cieszę się, że możecie znów 
dawać siebie nam, stęsknionym, 
i życzę wam wszystkiego dobrego.
D.B.: My również życzymy wszystkiego do-
brego. 

ENGLISH

UNEXPECTEDNESS AND SIDE FLIGHT

They are into uncomfortable artistic work 
and exploring the side stream of conscious-
ness. Laughter is their hyperdrive. Jadwiga 
Basińska, Dariusz Basiński, Jacek Borusiński, 
and Tomasz Drozdek are members of unique 
Mumio. This year, the group is celebrating 21 
years on stage.

Does Mumio belong to the pantheon yet? 
Is it a classic?
Dariusz Basiński: Mumio is off-mainstream.
Jacek Borusiński: Every time some pomposity 
or pathos occurs, which isn’t so bad in general, 
we’re scared out of our wits. All of a sudden, 
Mumio becomes a classic! Everything goes stiff, 
and we must keep it easy.
D.B.: For example, one can say John Coltrane 
was a classic. On the other hand – hell no. 
There are different kinds of classics, and he was 
distinctly different from, for example, an opera 
classic. We’re more into jazz, improvisational 
jazz, free jazz… If there may be anything clas-
sical about it, we’re a bit classical in that sense. 
But we don’t care about it. We want to go our 
own way and do our thing. In fact, we’re some-
where in between OFF and ON.
Jadwiga Basińska: It’s just jazz. I remember 
when we were talking about it, at the very begin-
ning, when we set up our group.

That’s how I see you, too: jazzmen, but in 
another sense.
D.B.: All the time, we get positive feedback 
from musicians, improvisational musicians. It’s 
great, because we’re close to improvisation.

Impro theatre is now enjoying immense 
popularity. Do you find it valuable? Do 
you go to such shows and enjoy watching 
people improvising and putting together 
artistic expression?
D.B.: We took part in such a project. AB OVO 
Impro Theatre proposed that we do something 
together and two years ago, in August, we took 
part in a festival with them.
Jadwiga: I was dealing with such theatre only 
for a while. To me, it’s a different story. Impro 
requires some kind of skill, and I respect that 
very much. But I don’t have it. As regards 
improvisation, I absolutely love (and this will 

never change) children’s improvisation, where 
rhymes are sometimes far from perfect. Instead 
of rhymes, they often use the very same words. 
I believe this has a taste of Mumio, that kind of 
‘meat’ I didn’t find in improvisational theatre. 
It’s not an accusation but an observation. I en-
joyed the impro festival. 
J.B.: We aren’t competent to speak about it. We 
don’t know that market. We only learned a smat-
tering of it; we don’t know what it’s really like. 
D.B.: There are comedians like Wojtek 
Fiedorczuk – we don't know his whole artistic 
work, but I’ve heard his shows with that ‘side 
flight’. I call it a side stream of consciousness. 
We’re always recalling wretched ‘Shrek’… I’m 
sorry, I hate it, I don’t think it’s funny. In Disney 
films, a bird is singing beautifully, a princess is 
crying, lovers are kissing, while in ‘Shrek’, a bird 
is singing and it suddenly bursts. What can 
stand in contrast to a beautiful bird? Bursting! 
It’s like farting in an elegant crowd – clear as-
sociations, which we really hate. With all due 
respect to Monty Python, which has plenty of 
good stuff, it also contains black and white im-
ages and extreme contrasts. It’s really not our 
cup of tea.

You prefer the ‘sidetrack’.
D.B.: Yes, something unexpected. ‘Unexpect-
edness’ like in music. When I was listening to 
Stravinsky, it gave me a kick because I expected 
one thing and got something else. 

As regards Fiedorczuk, it’s unbelievable 
that he joined you.
D.B.: I’d rather say we’re joining him, we 
invited him.

 I’ve seen one of his stand-up shows. In the 
end, he took out his phone, played a song 
from YouTube with an annoying chorus. 
It went on and on, and the audience, 
who had been having fun, started to feel 
uncomfortable… Just like during Mumio’s 
shows.
J.B.: It’s a very accurate description: artistic un-
comfortable. We also appreciate uneasy work. 
Jadwiga: We’re often referred to as improvis-
ers making improvisational and abstract thea-
tre. But that’s not true. We do something com-
pletely different.
D.B.: But what do we know about such theatre? 
We’re sorry, improvisational theatre!

What sense of humour is predominant 
in Poland? What was it like when you 
introduced your incredible artistic concept 
in the 90s? Do you need to analyse it?
Jadwiga: I don't need it. I don’t know wheth-
er I’m competent to deal with such matters 
as observing and analysing humour. It seems 
to me that our world is quite hermetic, but we 

C HC I A Ł E M P OW I EDZ I E Ć C O Ś J E SZ C Z E 
O Ś M I E C H U… DL A NA S, T WÓRC ÓW 
S C E N Y, T O J E S T N I EW I A RYG ODN E 
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still need to communicate with others – and I think we’re 
quite good at it. I see that families with children come 
to Mumio’s shows – they’re people at our age who want 
to show our humour to their children. But I don’t know 
whether humour is changing. I think we’re led to believe 
that humour is changing or that Poles don’t have a sense 
of humour, are rough, and laugh only at straightforward 
and banal jokes. That’s not true.
J.B.: I must say that Mumio often gets wild, uncontrollable, 
crazy, and sick responses – people scream, sob, wail, and howl.

I’ve done that many times!
J.B.: It’s 2018. We’re going to a theatre festival in Malbork – 
we don’t know anything it – with a show from 20 years before 
entitled ‘Kabaret Mumio’ (it’s not our name but the title of 
one of our shows) and in the audience, there are children of 
people who saw the show when it was first staged. Those chil-
dren are 17 or 20 years old, and their responses are identical 
– they also howl, wail, and sob. 
Tomasz Drozdek: Some really uncool things happened in 
the humour industry in the last years – I don’t want to talk 
about it. But my children can quote large parts of Mumio’s 
shows. What Mumio serves…
J.B.: …takes the cake!

What do artists need to cultivate to have that special 
something which is independent of trends prevalent in 
the humour industry?
J.B.: This can’t be learned! For years after the premiere of 
‘Kabaret Mumio’ and ‘Lutownica, ale nie pistoletowa, tylko 
taka kolba’, we were wondering what our third show should 
be like. We were rehearsing for months, went through hun-
dreds of ideas, but it still wasn’t right.

Meanwhile, your fans were complaining about the lack 
of a new show. I was one of them.

J.B.: We needed to write a show in line with our point of view, 
which we would enjoy, and which wouldn’t be an answer to the 
current industry climate or commerce – we wanted to keep 
clear of that. It took us a long time, for which we apologise.
D.B.: Why did it take us so long? Because Mumio throws away 
a lot! While working on ‘Lutownica, ale nie pistoletowa, tylko 
taka kolba’, we threw away at least two other ‘Lutownica…’ be-
cause we decided they were too funny or not in our style. It was 
the same with ‘Welcome Home Boys’ – it wasn’t its title then. 
All of a sudden, it turned out it had to be something different, 
because we don’t like to cut corners. We want to be fully satis-
fied with our work, so we cut and reformatted ‘Welcome Home 
Boys’. We made a show with Magda Umer in three months, 
and that’s our record! Perhaps it was thanks to Magda? 
Jadwiga: It’s because we’d already had the lyrics – Jeremi 
Przybora’s lyrics with Jerzy Wasowski’s music. After ‘Kabaret 
Mumio’ and ‘Lutownica…’, we couldn’t make another box 
show, in which we would be standing on stage and speaking. 
Secondly, we started to pay more attention to our long-time 
fascinations. I remember when a fairy tale motif came up, and 
we started to think it through. It soon turned out that I wouldn’t 
appear in the show, because we were expecting another child. 
Still, we had to come up with an idea to do it in full force. In fairy 
tales, you meet mysterious figures on your way, who tell you 
what to do or look into your heart. This, and our fascination 
with film, inspired us to multiply Darek and Jacek so that they 
could meet such fairy-tale figures.

You used multimedia in the performance.
Jadwiga: That’s the reason for the screen. We take a keen 
interest in film, too. As you probably know, Jacek shot a film 
entitled ‘Hi way’.
T.D.: For those who don’t know: ‘Welcome Home Boys’ is 
a curious combination of theatre and film. Live characters 
talk with characters on the screen, and the border is fuzzy. 
And music is played live. 
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D.B.: There’s a lot of improvisation, as always 
in Mumio. 

Wasn’t it stressful that you didn’t have 
another show and the audience was getting 
impatient?
J.B.: There was such a time. We thought it would 
be enough to make a good show; that the audi-
ence would appreciate it, and event organisers 
would be calling us day and night. It turned out 
we disappeared a little from the perception of or-
ganisers, hosts, and decision-makers. There was 
a moment like that. That’s why we came up with 
Mumio Festival, to show ourselves to the world. 
We were often asked why we didn’t perform 
anymore, didn’t make more shows, which were 
so great? Our repertoire comprises five great 
shows, which we can play at any time! The goal 
of the festival is to show that Mumio is still alive. 
Thank you for helping us achieve that.
D.B.: ‘Welcome Home Boys’ was a huge project 
due to screen projection, the need to shoot a film. 
It was very complicated, and we didn’t have 
enough funds. We didn’t have time and energy to 
look for sponsors. In the end, we produced that 
quite costly show from our own funds and with 
the support of the National Centre for Culture. 
We didn’t have time for its promotion, because 
such projects usually involve up to fifteen people 
dealing with organisation, promotion, and mar-
keting, just like in institutional theatre. We did 
it on our own, and our resources were limited. 
Now, we’re catching up with the promotion by 
organising Mumio Festival. We hope that the pro-
motional function of the festival will work.

You call the festival ‘Mumioleusz’. You're 
famous for forming new words – also 
in your commercials. You approached 
advertising your own way, which is 
great. But I respect you even more for 
being able to close the door, get over it, 
and return to theatre and cinema. 
D.B.: We’re not closing that door; we’d gladly 
take up advertising again. But under certain con-
ditions: it must be in Mumio style, acceptable. 
We’ve had a lot of offers which weren’t very attrac-
tive, because there were too many limitations in-
volved – for example, a campaign centred around 
the product to such an extent that only our talk-
ing heads would appear in the commercial. We 
don't do such stuff – we want to do our thing, and 
it turns out it works better. That famous mobile 
telephony campaign, perhaps the longest cam-
paign in Poland, generated massive sales. It was 
more than fun. In the beginning, people didn’t be-
lieve it would work. But it did. The campaign even 
won numerous Effie Awards for its effectiveness.

That’s right. But there was a risk whether 
you wouldn’t sacrifice real art for the 
sake of filthy lucre.

D.B.: I always say that to me, advertising doesn’t 
have to be something bad, non-creative, non-ar-
tistic. It all depends on the input, the content. We 
went to the cinema for the Night of the AdEaters 
– eight hours of commercials. We realised that 
some commercials are art. 

Of course, but you never know.
D.B.: Yes, we couldn’t know that.
Jadwiga: We weren’t alone in this effort. Iwo 
Zaniewski [a co-founder of PZL Advertising 
Agency – M.J.’s note] offered us cooperation. We 
were working together, resonating, and we were 
sure he wanted to make something original, too.
J.B.: I’d like to stress it’s our child, one of the 
most loved ones, and we wouldn’t let anyone else 
bring it up. We invited uncle Iwo Zaniewski to 
joint parenting…
D.B.: Or the other way round: Iwo invited us.
J.B.: We became a family and we learned a lot! 
We improved our acting technique – we would 
have never had a chance to play so many fantas-
tic characters.
D.B. : We also learned timing. Fitting into 
25 seconds.

You’re artists, and for artists, it generally 
happens that someone calls them, gives 
them a script, some lines to say. The 
problem is to make the right pick, trust the 
right person. You are the authors of your 
lines and the architects of your artistic 
career. Do you improvise when you plan 
your future career? How does one achieve 
such a position like yours?
D.B.: We’ve also worked with a text that wasn’t 
ours. When we were affiliated with Gugalander 
Theatre, we appeared in plays based on dramatic 
plays by Euripides, Shakespeare, Büchner, 
and Gombrowicz. While working on ‘Przybora 
na 102’, we were overawed, because the songs 
are very well-known. It was a challenge, and we 
made it according to the audience and Magda 
Umar, who was our mentor in this project. 
We’ve also taken part in a radio drama: we read 
Marek Stokowski’s novels in Trójka Radio – 
the text wasn’t ours, but we loved it because we 
had known Marek before his novel ‘Samoloty’ 
[Airplanes] came out. In Mumio, it’s not like we 
only improvise and come up with our own lines 
on the spot. Of course, there’s a lot of improvi-
sation, and a variety of things can happen dur-
ing our rehearsals and shows, but we also have 
a lot of texts prepared in advance, which we often 
change on stage.
Jadwiga: This happens very often. Speaking 
of our position… life always goes on. I guess it 
happens to every artist that some challenges just 
come in our way – like an offer to make commer-
cials. Besides, or primarily, we have to take the 
initiative, because we aren’t affiliated with any 
institutional theatre.

D.B.: But this way, we don’t run the risk of be-
ing out of our element.
Jadwiga: That’s true! Ten years ago, when 
Magda Umer proposed that we make a perfor-
mance together, she was absolutely sure we 
were ready for it. We were petrified and over-
awed. It took us eight years to grow to it. One 
can say that we stick to plan and stray from it.
J.B.: The basic plan is to keep enjoying what 
we do. Of course, a big plus of our activity 
is freedom; freedom in creating our work 
and the fact that we present what we agree 
with. It’s very difficult. For example, it took 
us two years to write the text of ‘Welcome 
Home Boys’, which already makes it com-
plicated, and the show is still in the mak-
ing. The drawback is that when you do your 
own thing, you need to have partners in this 
world, someone who will tell you: this is what 
we want to have, show, support.

You mean someone who will make their 
stage available to you?
Jadwiga: I wanted to say something about 
it, too, with regard to the position. Everyone 
thinks that Mumio has it in the artistic com-
munity – and it’s true to some extent. It shows, 
for example, in offers we receive or how we’re 
perceived. But because of that, people don’t 
see us as a group that needs financial support 
or any kind of support actually – because ‘they 
are in a strong position’, while in reality, we 
don't have a place where we could put on our 
show, because we don’t have our own stage or 
people or sponsors who would produce it with 
us. In the case of ‘Welcome Home Boys’, there 
was a whip-round, for which we are very grate-
ful because we wouldn’t have been able to pro-
duce it on our own even though we invested 
our own money in it. It didn’t pay off, but it’s 
our dream performance.
J.B.: I wanted to say something about laugh-
ter… This is what keeps us, stage artists, going; 
it’s our hyperdrive. Ladies and Gentlemen, 
please enjoy it.
D.B.: I hope it’s not like when we were per-
forming for high school students who came to 
the theatre at the time of matura exams. We 
were happy to perform although the shows 
were, for example, at 11 o’clock. We were 
performing, and there was a strange silence. 
Later, it turned out that teachers were hushing 
up the kids whenever they started to laugh.
Jadwiga: You have to behave yourself at 
the theatre. 

It was a pleasure to have you here in 
Anywhere.pl. I hope a new audience will 
go to your show, wherever you're going to 
perform. I’m glad you can perform for us 
again and I wish you all the best.
D.B.: We wish you all the best, too. 
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je właśnie apartament w prestiżowej dzielnicy. Pomimo 
tych wszystkich przymiotów, nie warto przecież wpadać 
do nich na weekend, bo to będzie jedną wielką stratą 
czasu – naszą i naszych dobrze wykształconych dzieci 
pracujących w międzynarodowych korporacjach z wido-
kiem na londyńskie City. 

Zawsze zastanawiam się skąd w ludziach bierze się 
tak duża potrzeba dowartościowania się – ta licytacja kto 
lepiej, kto bardziej, kto dalej, kto wyżej. Tym bardziej do-
ceniam i cieszę się, że najważniejszymi wartościami dla 
moich najbliższych są mądrość (również ta życiowa), in-
teligencja, wspólnie spędzony czas, stan umysłu, a nie 
stan konta czy posiadania. Mam nadzieję, że gdy za kil-
kadziesiąt lat usiądę z przyjaciółmi przy winie w kawiar-
ni i słuchać nas będzie ktoś z pokolenia, którego nazwy 
i skrótu jeszcze nie wymyślono, nie pomyśli, że jesteśmy 
zepsutymi dziadkami, którym nie pozostała krzta za-
chwytu nad codziennością.  

ENGLISH

NEVER ENOUGH

Three women, one table, a roasting hot June afternoon, stories with 
travel, children, and money in the background…

I was sitting over a piece of cheesecake, waiting for 
a friend I had not seen for a long time, when I noticed 
three queens of the autumn of life, successful women or 
– I do not want to sound rude – wives of successful man 
(it is hard to say) with glasses of sparkling spirits at the 
next table. Petit bourgeois from Poznań, sophisticated 
globetrotters, elegant women with designer bags. The 
theme of their afternoon debate was travelling abroad, 
or rather complaining about popular mainstream des-
tinations. It was a heated discussion on the swarms of 
tourists on the Spanish coast, how Portugal is better, 
but actually, the views are a disappointment. The best 
one is Argentina, which one of them visited in the pre-
vious year – it was so wild, virgin, different from all 
those trite European destinations. France would do as 
a last resort, with a strong emphasis on ‘as a last resort’.

In a few minutes, I also learned that it does not make 
any sense to go to London for a weekend, because when you 
are leaving from Poznań, you are already thinking about 
the return. It does not make any difference that our child 
received their medical education there, graduating with 
honours, and the other offspring got a law degree and was 
buying an apartment in a prestigious district. Despite all 
those qualities, a weekend visit is a waste of time – our time 
and the time of our educated children working in interna-
tional corporations with a view of London City. 

I have always been wondering why people try so hard to 
make themselves feel more important, getting into a brag-
ging match about which one is better, more, further, high-
er. The more I appreciate that my family and friends value 
wisdom (life wisdom, too), intelligence, time spent togeth-
er, state of mind, not the account balance or possessions. 
I hope that one day, when I am talking with my friends over 
a glass of wine in a café one day, and a member of a genera-
tion which does not have a name or abbreviation yet hears 
us, they will not think we are spoilt old men, totally devoid 
of awe of everyday life. 

iedziałem sobie nad sernikiem w oczekiwaniu na 
spotkanie z dawno niewidzianą znajomą, kiedy 
przy stoliku obok, z kieliszkami bąbelków za-

siadły królowe jesieni życia, kobiety sukcesu albo też 
– nie umniejszając – żony mężów sukcesu (trudno dookre-
ślić). Drobne mieszczanki, poznanianki, wytrawne glob-
troterki, elegantki z sygnowanymi torebkami. Tematem 
przewodnim popołudniowych dysput okazały się wyjazdy 
zagraniczne, a właściwie narzekania na różne popularne, 
mainstreamowe destynacje. Żywe dyskusje o tym, że na 
wybrzeżu hiszpańskim tylu turystów, że przejść się nie da, 
że lepiej to już w Portugalii, choć w zasadzie niekoniecznie, 
bo widoki nie takie, jak można by oczekiwać. Najlepiej to 
przecież w Argentynie, którą jedna z bohaterek odwiedzi-
ła w ubiegłym roku – tam tak dziko, dziewiczo, tak inaczej 
niż w całej tej Europie. Ewentualnie jeszcze Francja może 
być, z dość dużym naciskiem na „ewentualnie”. 

Wystarczyło kilka minut, abym dowiedział się rów-
nież, że nie opłaca się lecieć do Londynu na weekend, bo 
wylatując z Poznania już myśli się o powrocie. Sytuacji 
nie zmienia fakt, że nasze dziecko skończyło tam medy-
cynę z wyróżnieniem, a druga z progenitur prawo i kupu-
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

NIE
NASYCENIE
TRZY KOBIETY, JEDEN STOLIK, CZERWCOWE UPALNE POPOŁUDNIE, 
HISTORIE Z PODRÓŻAMI, DZIEĆMI I HAJSEM W TLE… 
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

BRAZYLIA
NIE MA MNIE. PŁYNĘ
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estem sam, ale za to unoszę się szczęśliwy i pod-
niecony, jak ten chłopak ze zdjęcia. Patrzę w nie-
bo. Mocny, jasny księżyc rysuje tło mojego obraz-

ka, pięknie rozświetlając spokojną taflę rzeki, tworząc 
czarne kontury osób znajdujących się na dachu. A na 
pierwszym planie sztuczne światło dochodzące z baru, 
który jest otwarty do godziny 24. Sześciu karciarzy wy-
kupiło już chyba całe piwo. Dobrze, że nie grali w pokera, 
bo pewnie siedziałbym z nimi.

Wiedziałem od tygodnia, że popłynę – ile to było 
„wow“ wśród brasileiros. Przestrzegali mnie, martwili się. 
Bo do dżungli, bo ciepło, samemu tak? Bo niebezpiecznie, 
i my tam na wakacje nie latamy. Wolimy plaże w Miami. 
W Polsce ostatnio usłyszałem: Piotr ogarnij się! Jesteś 
przed 40-stką, skończysz z ręką w nocniku! O, serio? 
Jebać! Płynę dalej. Pokonałem kawał drogi bo aż 4 tysiące 
kilometrów z Belohorizonte do Manaus. Z przygodami 
i jednodniową obsuwą w końcu trafiłem na ten statek. 
W głowie miałem wszystkie przeczytanie reportaże 
o ciemnej stronie Brazylii. Ostrzeżenia o porwaniach 
gringo, o złodziejach i przestępcach.  W sercu miałem 
jednak  ciekawość i misję.

Ta misja to dotarcie do ludzi mieszkających 
w dżungli i sfotografowanie ślubu, tego jak żyją, co jedzą, 
jak grają w piłkę.

Misja to też ucieczka od świata, z którym się nie zga-
dzam. Uciekam od ludzi którzy nie interesują się czło-
wiekiem z drugiego końca globu. Nie chcą wiedzieć 
jak żyją ich rówieśnicy, boją się ich odmienności, ich 
koloru skóry i zapachu. Nie potrafią zrozumieć i doce-
nić tego, że urodzili się w czasach oraz kraju, w którym 
panuje dobrobyt. Ta sytość powoduje strach! Strach 
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przed utratą tego dobrobytu. A strach siłę ma 
wielką, rośnie szybko, tworzy granice. Budu-
jemy domu, kupujemy mieszkania, stawiamy 
płoty i szlabany na prywatnych osiedlach, 
okna zakrywamy firanami. Nie znamy na-
szych sąsiadów.  Zamykamy się. Bo tyle do 
stracenie, lepiej nie patrzeć, tak wygodniej 
i jeszcze więcej dla siebie i swojej bezpiecz-
nej przyszłości.

Wreszcie uciekam od świata, który z każ-
dej strony atakuje mnie milionami, tanich 
i mordujących moją kreatywność, i empatię 
obrazków.  Uciekam od środowiska, w któ-
rym umiejętność wyłapywania prawdzi-
wych i rzetelnych informacji jest jedną z naj-
ważniejszych umiejętności, ale tego jeszcze 
nie rozumiemy.

Port w Manaus to wyzwanie dla każdego 
podróżnika, tym bardziej bez znajomości 
portugalskiego. Trafiam na swój statek przy 
drugim podejściu następnego dnia. Udaje mi 
się dzięki kierowcy taksówki, któremu od-
dałem cały mój los przez te dwa dni. W por-
cie panuje chaos, temperatura, wilgotność, 
ciężki plecak, ale świadomość, że cały mój 
dobytek w  postaci sprzętu jest wraz ze 
mną, dodaje mi dodatkowych sił. Idzie-

W R E SZCI E UCI EK A M OD ŚW I ATA, 
KTÓRY Z K A ŻDEJ STRON Y ATA KUJ E 
M N I E M I LIONA M I, TA N ICH 
I MOR DUJĄC YCH MOJĄ K R EAT Y W NOŚĆ 
I EM PATI Ę OBR A ZKÓW.

instynktownie siadam przy tych chłopakach, 
czując, że tu będę bezpieczny. Wypływamy, 
po godzinie jest już ciemno, w końcu jeden 
z chłopaków podchodzi i pyta czy jestem 
głodny. Tak poznaje Xaviera i jego znajome-
go. Kolejka po jedzenie zaczyna się z jednej 
strony łodzi, idzie szybko jak po taśmie. Przy 
okazji poznaję ludzi, z którymi płynę. Statek 
jest wiekowy, toalety mają drzwi drewniane, 
w środku haczyk jak w wiejskich wychod-
kach. W końcu trafiam do kuchni. Drzwi cią-
gle się otwierają i zamykają, a kucharz wydaje 
posiłki w sekundę. Jeb, jeb i każdy odchodzi 
z swoją porcją ryżu oraz kurczaka, no i słod-
ką brazylijską kawą. Można prosić wersję 
Wegetarian, jeb, talerz z kurczakiem ryżem, 
słodka kawa do drugiej reki, drzwi trzasnęły 
mi przed nosem, następny.Tak sobie myślę, 
taka łódź, tylu ludzi i każdy ma kurczaka, 
ile takich łodzi teraz płynie w Amazonii, 
w Brazylii, na Świecie.  I co, każdy dostaje 
kurczaka? Potem wszyscy wracają i znowu 
kurczaki? Gdzie oni trzymają wszystkie te 
kurczaki? Płyniemy, popijam piwo z baru, jem 
ryż, palimy z chłopakami, nasza rozmowa jest 
wolna, angielski mniej niż elementarny, ale 
śmiejemy się, podchodzą dziewczyny i rado-
ści jest więcej.

Po jakimś czasie dopiero zauważam jak 
rzeka zwęża się i rozszerza co chwilę, a po 
obu stronach Amazońska dżungla, a w niej 
wszystkie te zwierzęta, wszystkie te polo-
wania, machina śmierci i walki o przetrwa-
nie właśnie się zaczyna, a ja jestem w samym 
centrum. Otacza mnie największy las desz-
czowy na świecie. Łapie mnie sen. Pozostaje 
jeszcze wejść na swój hamak, co przy tym 
gąszczu ludzi i moim prawie metr dziewięć-
dziesiąt jest wyzwaniem. Pewnie wyglądam 
komicznie, śpię z kolanami przy twarzy i chy-
ba na głowie jakiegoś chłopaka, który, nie wiem 
kiedy, umiejscowił swój hamak pode mną. Zioło 
i piwo robią swoje, zasypiam od razu.

Śpię tylko parę godzin, jest po czwartej, 
budzi mnie wilgotność, ciężkie powietrze 
i natura, która wstaje razem ze mną. Robi 
się szaro, idę na dziób, cudowna mgła, cisza 
i dźwięki z lasu po obu stronach. Zaczynam 
fotografować, idealną kompozycję uzupeł-
nia facet z kapeluszem, który siedzi i w ogóle 
nie zwraca na mnie uwagi.

B R A Z Y L I A - N I E  M A  M N I E .  P Ł Y N Ę

my kilkaset metrów, wskakujemy do moto-
rówki i gdzieś płyniemy, nie mam wyjścia, 
muszę zaufać taksówkarzowi. W końcu tra-
fiam na jakiś statek, w życiu bym tutaj sam 
nie trafił.

Jair założył mi hamak, na którym mia-
łem spać i podróżować,  wyciągnął telefon, 
podał swój instagram i zaproponował każdą 
pomoc, gdyby były problemy. Bogowie mi 
sprzyjają, docieram tam, gdzie chcę i poznaję 
wspaniałych ludzi. Na statku są dwa pokłady 
i mnóstwo hamaków, kilkaset ludzi, ludzi już 
o innych twarzach. To prawdziwa część Bra-
zylii, tutaj czuję się jak wśród Indian, kobiety 
są piękne, mają skośne oczy, krótkie nosy 
i węglowe włosy. Czuję zapach marihuany, 
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Z każdą minuta jest jaśniej i głośniej. Ko-
lory których nigdy nie widziałem wcześniej, 
pojawiają się zwierzęta na brzegach. Są dzikie 
konie, wstaje słońce, jest czerwono, żółto, po-
marańczowo jest też strasznie wilgotno i co-
raz cieplej. Po osiemnastu godzinach docie-
ram do celu, około godziny dwunastej jestem 
w porcie Maues

Każdy zabiera swój hamak, bagaż i idzie 
w swoim kierunku. Dla mnie to nowy świat, 
w którym spędzę kolejne dwa tygodnie.  

ENGLISH

BRAZIL. I AM NOT HERE. I AM SAILING. 

I am alone, but I am soaring happy and ex-
cited, like that boy from the picture. I am 
looking at the sky. The strong, bright moon 
is forming the background of my picture, 
beautifully illuminating the glassy surface 
of the river, reflecting black outlines of the 
figures on the roof. In the foreground, there 
is artificial light coming from a bar open 
until midnight. A six card players have al-
ready bought out all the beer. It is a good 
thing they were not playing poker, because 
I would probably be sitting there with them 
right now.

I have known for a week that I was going – 
how many ‘wows’ I got from brasileiros. They 
warned me. They were worried. It is the jun-
gle, it is hot, how can I go alone? It is danger-
ous, it is not a holiday destination. We prefer 
beaches in Miami. My friends from Poland 
were like, ‘Piotr, get yourself together! You're 
soon turning 40, you’ll get the short end of the 
stick!’  Really? Fuck it! I am moving on. I have 
already covered 4 thousand kilometres from 
Belohorizonte to Manaus. It was an eventful 
time. A day late, I finally got on that ship.
My mind was full of articles about the dark 
side of Brazil. Warnings about gringo kid-
nappings, thieves, and criminals.   But in 
my heart, I felt curious. I was on a mission.

My mission was to reach people living in 
the jungle and photograph their wedding, 
their everyday life, food, and pastimes. The 
mission was to get away from the world I do 
not agree with. I am running away from peo-

ple who do not care about other people across 
the world. They do not want to know how 
their peers live; they are afraid of their oth-
erness, skin colour, and smell. They cannot 
understand and appreciate that they were 
born in times of prosperity, in a safe country. 
This repletion causes fear! The fear of losing 
that high standard of living. And fear is very 
strong, grows fast, creates divisions. We build 
houses, buy apartments, put up fences and 
gates on private housing estates, close the 
curtains. We do not know our neighbours.  We 
shut ourselves off. We have so much to lose. 
It is better not to look; it is more conven-
ient, to get even more for yourself and your 
safe future.

Finally, I am running away from the world 
bombarding me with millions of cheap pic-
tures, killing my creativity and empathy.  
I am running away from people who do not 
understand that the ability to recognise 
true and reliable information is one of the 
most important skills.

The Port of Manaus is a challenge for every 
traveller, especially those who do not speak 
Portuguese. I  find my ship in the second 
round on the second day. This is all thanks to 
my taxi driver whom I entrusted with my fate 
for these two days. The chaos in the port, high 
temperature, humidity, a heavy backpack, 
but also the thought that I have all my posses-
sions and equipment with me keep me strong.
We go on foot for several hundred metres, then 
hop on a motor boat, and go somewhere. I do 
not have a choice, I have to trust the taxi driver. 
In the end, we reach some ship – I would have 
never got there myself. Jair hangs a hammock 
in which I am supposed to sleep and travel. He 
takes off his phone, gives me his Instagram, 
and offers to help me if I get in trouble. The 
stars align in my favour. I reach my destination 
and meet wonderful people.

On the ship, there are two decks and 
plenty of hammocks, several hundred peo-
ple, people with different faces. This is the 
real Brazil – I feel as if I were among Native 
Americans. The women are beautiful, they 
have slanted eyes, short noses, and coal-
black hair. I can smell marijuana, so I in-
stinctively join those guys. I feel I would be 
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safe there. We set sail; it gets dark after an 
hour. One of the guys approaches me and 
asks if I am hungry.

That is how I meet Xavier and his friend. 
A queue for food starts on one side of the 
ship; it moves very fast. I get to know some 
people in the process. The ship is age-old. The 
toilet door is wooden; inside the toilet, there 
is a hook like in a privy in the countryside. 
I reach the kitchen. The door keeps opening 
and closing all the time, and the cook serves 
rations in a second. Splat, splat, and everyone 

leaves with their ration of rice and chicken 
and sweet Brazilian coffee. May I have a vege-
tarian option, please, splat, a plate with chick-
en and rice to one hand, sweet coffee to the 
other hand, the door slams in my face, next. 
I am thinking, such a boat, so many people, 
and everyone is having chicken, how many 
such boats are sailing in Amazonia, Brazil, 
the world.  And what, everyone gets chicken? 
Then they come back and get chicken again?
Where do they keep all those chickens? We 
keep sailing. I am drinking beer from the bar, 

eating rice, smoking with the guys, our con-
versation is slow, English less than elementa-
ry, but we are laughing, some girls join us, and 
it gets merrier.

Only after a while, I notice how the river 
gets narrow and wide alternatively; there is 
the Amazon jungle on either side of the ship, 
with all those animals, hunting, death ma-
chine, and struggle for survival. It all starts 
now, and I am in the very centre of it. I am sur-
rounded by the largest rainforest in the world. 
I  get drowsy. I  need to get on my ham-
mock, which is a challenge in this crowd 
of people and with my one metre and nine-
ty centimetres. I  must look ridiculous. 
I sleep with the knees close to my face and 
I guess I am lying on the head of some guy who 
has hung his hammock under mine – I do not 
know when. Pot and beer do their thing, I fall 
asleep right away. I sleep only for a couple 
hours. Humidity, heavy air, and nature wake 
me up after four. It gets grey. I go to the bow. 
Amazing fog, silence, and sounds from the 
forests. I take some pictures. I get the perfect 
composition thanks to a guy with a hat, who 
is sitting nearby and not paying any attention 
to me. It gets brighter and louder every min-
ute. I see colours I have never seen before. 
Animals appear on the river banks. There are 
wild horses, the sun is rising, it is red, yellow, 
orange, very wet, and it gets hotter. I reach my 
destination after eighteen hours. I get to the 
Port of Manaus at about twelve o’clock. Every-
one takes their hammocks, luggage, and goes 
their own way. To me, it is a brand new world 
where I will spend the next two weeks.  
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WYSPA

G D A Ń S K

dańska Wyspa Spichrzów to architektoniczna per-
ła Trójmiasta. Współczesny kształt tego terenu 
łączyć należy ze średniowieczem - już w XIII w. była 

to dzielnica przemysłowa z pierwszymi spichlerzami, fol-
warkiem miejskim, rzeźnią i wielopiętrowymi magazyna-
mi. Nie miały numerów, tylko inspirujące dziś dewelope-
rów i inwestorów nazwy (Deo, Król Dawid, Daleka Droga). 
Drewniane pomosty służyły do załadunku towarów nad 
brzegami rzek prosto do spichlerzy. Z obawy przed nie-
proszonymi gośćmi i grabieżami, w połowie XVI wieku 
dokonano przekopu Motławy, a do spichrzów dostać się 
było można przez zwodzone mosty. Po zmroku podnoszo-
no je i w ten sposób przestrzeń spichlerzy odcięta od resz-
ty miasta zyskała miano wyspy. Współcześnie potencjał 
urbanistyczny tego terenu wykorzystują z powodzeniem 
inwestorzy, a z rozwiązań architektonicznych korzysta-
ją zachwyceni turyści i dumni mieszkańcy Trójmiasta. 

WYSPA SMAKÓW
Najmocniej tętni życiem serce Wyspy Spichrzów, czyli 
spektakularna przestrzeń miejskiego food hallu – Sło-
ny Spichlerz w miejscu historycznego spichlerza Deo 
Gloria. Nowoczesny wystrój przywodzi na myśl loftowy 
klimat industrialny, przez co jest idealnym miejscem za-
równo na romantyczną kolację, jak i swobodnego drinka 

G
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NIEZAPOMNIANYCH 
WRAŻEŃ

GOŚCINNY, OTWARTY, A JEDNOCZEŚNIE KOSMOPOLITYCZNY GDAŃSK JAK MAŁO KTÓRE MIASTO W EUROPIE 
POTRAFI SCALAĆ HISTORIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ – NAJLEPIEJ WIDAĆ TO PO KSZTAŁCIE WYSPY SPICHRZÓW. 
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ze znajomymi. Gdański Słony Spichlerz to bo-
daj jedyna taka restauracyjna formuła w Trój-
mieście – w weekendy do 1 w nocy można tu 
zjeść dania z pełnej karty, a do 3 spokojnie 
korzystać z przestrzeni na przykład przy drin-
ku ze znajomymi. Jak przystało na miasto 
wolności, Słony Spichlerz jest synonimem 
demokratyczności i uniwersalizmu - obok 
siebie usiądą tu weganie, miłośnicy kuchni 
tajskiej, japońskiej, włoskiej i meksykańskiej, 
ale dosiąść się do nich może spokojnie amator 
schabowego albo owoców morza. Dziewięciu 
restauratorów serwuje tu różnorodne dania 
z kart inspirowanych kuchnią całego świa-
ta i kładzie szczególny nacisk na ich jakość 
i sezonowość. Żeby przedłużyć stan błogo-
ści, Słony Spichlerz zaprasza też na słodkie 
przysmaki, a toast za częste powroty można 
wznosić rozmaitymi trunkami – od regio-
nalnego piwa po wyszukane kompozycje 
smakowe drinków. 

Słony Spichlerz zaprasza już od godz. 8 
– wtedy serwuje sycące śniadania z różnych 
stron świata, a w ciągu dnia – lunche i obiady. 
Wielowymiarowy koncept na tysiącu metrów 
kwadratowych tworzy wspólną, otwartą prze-
strzeń dla wszystkich – bez względu na kuli-
narne upodobania. 

Rozległy, doskonale zaplanowany food 
hall to miejsce spotkań, odpoczynku i roz-
rywki. Na ósmym piętrze budynku znajduje 
się Roof Top. Rozciąga się stąd niezapomnia-
ny widok na krańce starówki, a wieczorami 
przestrzeń zamienia się w chilloutowy raj. 
To dlatego miejsce jest uwielbiane przez mu-
zyków – odbywają się tutaj niezapomniane 
koncerty, sety didżejskie i klimatyczne spo-
tkania. Na szóstym i siódmym piętrze mieści 
się dwupoziomowy Sassy Club z przestrzenią 
do tańca. 

WYSPA W PROCESIE
Bliskość Motławy i wielki potencjał Wyspy 
Spichrzów nie pozostawia inwestorów i ar-
chitektów obojętnymi. Nad Motławą powstał 
kompleks apartamentowo-hotelowy Deo Pla-
za z 341 pokojami hotelowymi (4-gwiazdkowy 
Hotel Radisson) i 120 apartamentami w bu-
dynkach usytuowanych na historycznych 
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parcelach po starych spichlerzach, znisz-
czonych podczas II wojny światowej. Znajduje 
się tu m.in. największe w Gdańsku centrum 
konferencyjne na 800 osób. Powstały już pla-
ny przekształcenia i zagospodarowania za-
bytkowych spichlerzy na hotel ze spa. 

Niebawem powstaną tu kolejne komplek-
sy hotelowo-mieszkaniowe, powierzchnie 
biurowe, handlowe i usługowe. Wciąż trwają 
tu prace nad zagospodarowaniem przestrze-
ni. To niebywały kąsek dla wszystkich miło-
śników piękna i pragmatyzmu. 

Wyspa Spichrzów, na której historia prze-
nika się ze współczesnością, to obowiązkowe 
miejsce do odwiedzenia na turystycznej ma-
pie Pomorza. 

ENGLISH

THE UNFORGETTABLE EXPERIENCE OF 
GRANARY ISLAND

There are few cities in Europe which blend tra-
dition and modernity like hospitable, open, and 
cosmopolitan Gdańsk. The best example of this is 
Granary Island. 

The island is an architectural pearl of Trici-
ty. Its present shape dates back to the Middle 
Ages – already in the 13th century, it was an 
industrial district with first granaries, an ur-
ban farm, a slaughterhouse, and multi-storey 
warehouses. The granaries did not have num-
bers but names that still inspire developers 
and investors (Deo, King David, Long Way). 
Goods were loaded directly to the granaries 
from wooden piers on the river bank. For fear 
of uninvited guests and plunder, the Motława 
River was dug, and the granaries could be 
accessed through drawbridges lifted for 
the night. From then on, the area cut off 
from the rest of the city was regarded as an 
island. At present, its urban potential is ex-
ploited by investors, while delighted tour-
ists and proud inhabitants of Tricity enjoy 
its architectural solutions. 

THE ISLAND OF FLAVOURS
The beating heart of Granary Island is Słony 
Spichlerz – a spectacular urban food hall on 

the site of former Deo Gloria Granary. Its 
modern decor refers to industrial loft interi-
ors, which makes it a perfect place both for 
a romantic dinner and a casual meet-up with 
a group of friends. Słony Spichlerz is prob-
ably the only such restaurant in Tricity – at 
the weekend, it serves dishes from the menu 
to 1 a.m. and it is open to 3 a.m. for all those 
who want to, for example, enjoy a drink with 
friends. Located in the city of freedom, Słony 
Spichlerz is a synonym of democracy and 
universality. Everyone will find something to 
their liking here – from vegan dishes, through 
Thai, Japanese, Italian, and Mexican cuisine, 
to seafood and traditional Polish pork chops. 
Nine restaurateurs offer a variety of dishes 
from all over the world made from quality and 
seasonal ingredients. To enjoy the state of 
bliss even longer, Słony Spichlerz also offers 
sweet delicacies and a wide range of alcoholic 
beverages – from regional beer to drinks with 
sublime combinations of flavours. 

The food hall is open from 8 a.m., serving 
delicious breakfasts from across the world in 
the morning and lunches and dinners during 
the day. The multidimensional concept on 
a thousand square metres is a shared and 
open space for everyone, regardless of their 
culinary preferences. 

The spacious and well-arranged food halls 
is a meet-up, relaxation, and entertainment 
spot. Roof Top on the eighth floor of the build-
ing gives stunning views of the Old Town and 
turns into a chill out paradise in the evening. 
That is why it is so popular among musicians 
– it holds unforgettable concerts, DJ sets, and 
atmospheric meet-ups. On the sixth and sev-
enth floor, you will find twostorey Sassy Club 
with dancing space. 

ISLAND UNDER 
DEVELOPMENT
The vicinity of the Motława River and the 
huge potential of Granary Island appeal to 
investors and architects. The area has been 
developed with apartment and hotel complex 
Deo Plaza offering 341 hotel rooms (4-star 
Radisson Hotel) and 120 apartments in build-
ings located on the site of historical granaries 
destroyed during the Second World War. It 
houses, among others, the largest in Gdańsk 
conference centre for 800 people. There are 
also development plans for turning the histor-
ical granaries into a spa hotel. 

Soon, the site will be developed into a ho-
tel and housing complex with office, retail, 
and service spaces. Development works are 
still ongoing. The area is a tasty morsel for the 
lovers of beauty and pragmatism. 

Granary Island, where tradition blends 
with modernity, is a must for all tourists visit-
ing Pomorze.  

SŁ ON Y SPICH LER Z ZA PR A SZA TEŻ NA 
SŁ ODK I E PR Z YSM A K I, A TOA ST ZA 
CZĘ STE POW ROT Y MOŻ NA WZ NOSIĆ 
ROZ M A IT Y M I TRU N K A M I – OD 
R EGIONA L N EG O PI WA PO W YSZ U K A N E 
KOM POZ YCJ E SM A KOW E DR I N KÓW.



odczas wakacji czy w delegacji, niezależnie od cha-
rakteru i celu wyjazdu niezastąpionym kompanem 
w podróży jest smartfon. Zaczynając od zaplano-

wania dojazdu na lotnisko przez sprawdzenie prognozy 
pogody po wysyłanie maili i przeglądanie służbowych 
dokumentów – aplikacje i funkcje telefonów są nam 
pomocne na każdym kroku. Do tego, aby z nich korzy-
stać, potrzebny jest jednak dostęp do sieci. Na szczę-
ście znalezienie bezpłatnego Wi-Fi jest coraz łatwiej-
sze. Na lotniskach, dworcach, a nawet  w pociągach 
i autobusach dostępne są publiczne hotspoty. Logując 
się do otwartej sieci, trzeba być bardzo ostrożnym, by 
nie wpaść w sidła cyberprzestępców. 

Weźmy prosty przykład. Wylatujemy do Azji, gdzie 
będziemy negocjować kontrakt z potencjalnym partne-
rem biznesowym. Duża sprawa, duża odpowiedzialność. 
Powiedzmy, że czekając na przesiadkę, zatrzymujemy się 
w kawiarni na lotnisku. Łączymy się tam z poziomu tele-
fonu z otwartą siecią Wi-Fi, by przejrzeć pocztę i zrobić 
przelew. Nagle, przy próbie zapłacenia kartą za kawę do-
wiadujemy się, że nie mamy środków na koncie. Dzwonią 
też rozżaleni klienci, którzy otrzymali maila z wezwaniem 

PODRÓŻ ZA JEDEN
WYCIEK DANYCH

P

do zapłaty uregulowanej już przez nich faktury. Jak się 
później okaże z niewłaściwym numerem konta. Ilu z nich 
dało się naciągnąć? 

Oczywiście jest to ekstremalny przykład konse-
kwencji tego typu ryzykownych połączeń. Mimo to 
w zdigitalizowanym świecie trudno jest oprzeć się wra-
żeniu, że wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo 
– złośliwe oprogramowanie, phishing (wyłudzanie da-
nych) czy ataki typu „Man in the middle” (przechwy-
cenie przesyłanych informacji). Ryzyko jest zbyt duże, 
by to tak po prostu zostawić losowi. Przygody podczas 
podróży są fajne, ale tylko te z happy endem. 

Na szczęście są sposoby, by zabezpieczyć się przed 
tego rodzaju sytuacjami. Podstawa to oczywiście rozwa-
ga i odpowiednio przygotowane urządzenie np. wyposa-
żone w mobilny VPN. Ciekawym rozwiązaniem jest też 
autorski program BlackBerry – DTEK. Jest to aplikacja, 
której zadaniem jest sprawdzanie, czy jakakolwiek z za-
instalowanych aplikacji nie próbuje uzyskać dodatko-
wych zgód, czy wykraść jakichś danych z naszego tele-
fonu. Jest to szczególnie przydatne narzędzie choćby ze 
względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa po-
pularnego w ostatnim czasie programu do postarzania 
twarzy na zdjęciach. A takich niespodzianek w sklepach 
z aplikacjami kryje się więcej. DTEK pozwala kontrolo-
wać dostęp zainstalowanych programów do danych i na 
bieżąco monitorować poziom ochrony. 

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Nowe technologie i postępująca globali-
zacja otwierają przedsiębiorcom drzwi do 
zagranicznych rynków. Coraz częściej zda-
rza się, że nasze biuro jest tam, gdzie służ-
bowy komputer i telefon. Zarządzanie firmą 
z drugiego końca świata nie stanowi więk-
szego problemu np. kiedy aparat fotogra-
ficzny w telefonie zastępuje skaner. Zdjęcia 
dokumentów są nie tylko czytelne, również 
na wyświetlaczu smartfonu, ale też szyfro-
wane. Dodatkowo aplikacja Privacy Shade, 
dostępna w smartfonach BlackBerry ochro-
ni poufne informacje przed ciekawością 
osób postronnych np. innych pasażerów po-
ciągu. Dzięki niej w zatłoczonych miejscach 
możemy przyciemnić wyświetlacz, zosta-
wiając czytelny jedynie fragment ekranu, 
ograniczając tym samym podgląd do cało-
ści wyświetlanego dokumentu. Dzięki temu 
osoba zaglądająca nam przez ramię nie ma 
możliwości odczytania wrażliwych danych, 
które aktualnie przeglądamy.

Korzystanie z  urządzeń mobilnych 
w miejscach publicznych zawsze wiąże się 
z pewnym ryzykiem i to niezależnie od sze-
rokości geograficznej. Czy to w europejskiej 
stolicy, czy na kontynencie azjatyckim łą-
czenie się z otwartymi niezabezpieczonymi 
sieciami Wi-Fi, a w szczególności logowanie 
się za ich pośrednictwem np. do bankowości 
elektronicznej lub skrzynki mailowej stano-
wi poważne zagrożenie w postaci wycieku 
danych, a nawet przejęcia kontroli nad urzą-
dzeniem. Raczej nie byłaby to najlepsza pa-
miątka z podróży. 

ENGLISH

A TRIP FOR ONE… DATA LEAKAGE

On vacation or a business trip, whatever the 
nature and purpose of your journey, a smart-
phone is an indispensable companion. It can 
help you every step of the way – from plan-
ning your transport to the airport, through 
checking the weather, to sending e-mails and 
browsing company documents. But to use all 
these apps you need an Internet connection. 
Luckily, it is getting easier to find free Wi-Fi 
network. Public hotspots are available at air-
ports, railway stations, and even on trains and 
buses. However, when you connect to a public 
network, you need to be careful not to fall vic-
tim of cyber-criminals. 

Take a simple example. You are going to 
Asia, where you are going to negotiate a con-
tract with a prospective business partner. 
A big deal and big responsibility. Let’s say that 
you go to an airport café while waiting for your 
flight. You connect to a public Wi-Fi network 
to check your e-mail and make a transfer. All 
of a sudden, when you try to pay for your cof-
fee, it turns out your bank account is empty. 
You get phone calls from resentful clients who 
got an e-mail with a call for payment for an in-
voice they have already paid. As it later turns 
out, the back account number is incorrect. 
How many of them got tricked? 

Of course, this is an extreme example of 
the consequences of such risky connection. 
Still, in the digitalised world, it seems that 

there is danger everywhere – malware, phish-
ing, or attacks such as ‘the man in the middle’ 
(intercepting information). The risk is too 
high to leave it to fate. Adventures are great 
but only those which have a happy ending. 

Luckily, you can now protect yourself 
from such situations. Basically, you need to 
be careful and secure your device, e.g. with 
a mobile VPN. Another interesting solution is 
BlackBerry author software – DTEK. This app 
verifies whether any of the apps installed on 
the phone tries to obtain additional consent 
or steal any data from your phone. It is a par-
ticularly useful tool in such doubtful situa-
tions as the safety of the recently popular face 
ageing app. There are plenty of such surprises 
in app stores. DTEK allows you to control the 
access of software to your data and monitor 
the security level on an ongoing basis. 

New technologies and growing globali-
sation open up foreign markets for entre-
preneurs. More and more often, our office is 
where our company computer and phone are. 
Running your business from across the world 
is not a problem when, for example, a phone 
camera serves as a scanner. Photos of docu-
ments are not only legible, also on the smart-
phone screen, but encrypted, too. Moreover, 
Privacy Shade app available in BlackBerry 
phones protects your confidential informa-
tion from bystanders, such as fellow passen-
gers on the train. In crowded places, you can 
shade your screen, leaving only a part of it 
visible and thus limiting the page preview. As 
a result, a person looking over your shoulder 
cannot read the sensitive data you are brows-
ing at a given time.

Using mobile devices in public space al-
ways involves certain risk, regardless of lat-
itude. Be it in a European capital or in Asia, 
when you use unsecured Wi-Fi networks and, 
in particular, log in to banking apps or e-mail, 
you risk data leakage or even losing control 
over the device. It would not be the perfect 
travel souvenir. 

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH ZAWSZE WIĄŻE SIĘ 
Z PEWNYM RYZYKIEM...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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FALLINGWATER
HARMONIA CZŁOWIEKA Z NATURĄ
“STUDIUJ NATURĘ, KOCHAJ NATURĘ, BĄDŹ BLISKO NATURY, ONA CIĘ NIGDY 
NIE ZAWIEDZIE”-FRANK LLOYD WRIGHT.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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rzygnębia fakt, że najbardziej pożąda-
ne skojarzenie architektury z naturą 
wcale nie jest tak oczywiste i bezwa-

runkowe jak być powinno. Jeżeli jestem 
w mniejszości nie uważając, że człowiek ma 
prawo czynić sobie Ziemię poddaną to jednak 
wytrwam w tej mniejszości do końca i nic nie 
zmieni mojego przekonania, że jesteśmy tu 
tylko gośćmi i jako tacy nadużywamy gościn-
ności już od dawna, a zmiany przychodzą bar-
dzo powoli. 

Zdarza się, że oglądam program o ar-
chitekturze, w  którym właściciele domu 
przyznają, że jednym z priorytetów jakim 
kierowali się w fazie projektowanie to zwią-
zek domu z naturą. Ich marzeniem było, aby 
projekt wpisywał się w otoczenie, a nie zabu-
rzał go i był jak muchomor na zielonej łące. 
Boleję nad ilością “muchomorów” wokół 
mnie; w usprawiedliwieniu zrzucam winę na 
naszą historię i cenę jaką nasza rodzima ar-
chitektura zapłaciła za wszystkie zawieruchy. 
W jakimś sensie to nawet fascynujące obser-
wować historię wyrytą trendami królującymi 
w naszych domostwach.

Mówiąc o idealnym mariażu bryły z oto-
czeniem, chyba nie ma lepszego przykładu 
niż Fallingwater (ang. wodospad) zaprojekto-
wany przez Franka Lloyda Wright’a na zamó-
wienie rodziny Kaufmannów.

Ktokolwiek, kto będzie miał szczególną 
przyjemność odwiedzać Nowy Jork raczej 
na pewno w pewnym momencie swojej wi-
zyty uda się na Piątą Aleję, żeby podziwiać 
muzeum Guggenheima, którego twórcą 
jest ten największy architekt amerykański. 

Czy tylko po to, aby zobaczyć niepowta-
rzalną, organiczną bryłę, czy po to aby wejść 
do środka i podziwiać antresolę w kształcie 
ślimaka zwieńczoną wyjątkowym świetli-
kiem, czy też po to, aby zobaczyć ekspozycje 
i przejść przez słynne sale wystawowe, bez 
względu na cel wizyty, budynek ten na zawsze 
pozostanie w pamięci i nie pomylimy go z żad-
nym innym. 

Tym bardziej mogę zaskoczyć donosząc, 
że to jednak oddalony od Manhattanu o po-
nad 6 godzin jazdy samochodem Fallingwater 
jest uznany za największe dzieło Wrighta.
Dom Kaufmannów położony jest w stanie 
Pensylwania, około 90 minut jazdy samo-
chodem od miasta Pittsburgh. Nie ma opcji 
trafienia na niego przez przypadek czy też "po 
drodze". Do samego centrum dla odwiedzają-
cych trzeba dojechać samochodem przez las, 
a od parkingu czeka nas jeszcze dojście prze-
pięknie położoną ścieżką wsród drzew, co nie 
powinno zająć dłużej niż 15 minut.

Decydując się na jego zwiedzenie w więk-
szości przypadków jest to wycieczka zaplano-
wana właśnie w tym celu z możliwością zoba-
czenia jeszcze czegoś, na przykład muzeum 

W R A Z  Z E  S WOI M I 
N I E Z W Y K ŁY M I  DZ I E Ł A M I , 

F R A N K  L L OY D  W R IGH T 
DA Ł  N A M  C O Ś  J E S Z C Z E , 

A   M I A NOW IC I E  P OJ Ę C I E 
A RCH ITEKTU RY ORGA N ICZ N EJ. 

KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

P
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Andy Warhola w Pittsburghu, ale raczej nigdy odwrotnie. 
Niemniej jednak, od momentu kiedy dom został udostęp-
niony zwiedzającym w 1964 roku obejrzało go ponad 5 
milionów miłośników architektury. Dom zwiedzać można 
tylko z przewodnikiem w grupach, a bilety trzeba zakupić 
wcześniej przez internet.

Ponieważ nie należę do ludzi cieszących się poran-
kiem i  przysłowie kto rano wstaje, temu Pan Bóg 
daje to zdecydowanie nie moja bajka, byłam roz-
czarowana kiedy jedyne dostępne bilety na dzień, 
w którym mogliśmy wybrać się do Pensylwanii oka-
zały się być na 8:30 rano. Okazało się jednak, że 
pozorna niedogodność to najlepsza możliwa opcja 
i  jedyny moment, kiedy można zobaczyć dom bez 
turystów w tle.

To był jeden z tych perfekcyjnych, wiosennych dni. 
Idealny błękit nieba i jeszcze chłodno o poranku, ale jed-
nocześnie wiesz, że dosłownie za chwileczkę promienie 
słońca wezmą Ziemię w swoje ciepłe objęcia i ogrzeją nas 
w swojej łaskawości. 

Dom nie uchyla nam ani rąbka swojej tajemnicy dopó-
ki nie pokonamy leśnej ścieżki prowadzącej od centrum 
turystycznego. Położony w lesie jest zatopiony wśród 
drzew, otoczony tylko śpiewem  ptaków i szumem nie-
odłącznej wody, niewidoczny do ostatniego kroku, któ-
ry robimy idąc przez las.

Przed oczami zwiedzających staje nagle, w całej swojej 
okazałości. W jakimś sensie prawie niepozorny, a jedno-
cześnie majestatyczny i onieśmielający.

Ten moment, kiedy cała nasza grupa stanęła przed 
arcydziełem Wrighta i zapanowała cisza, którą można by 
nazwać nabożną jest niezapomniany. Są takie momentu 
w życiu, które pozostawiają w nas niezatarty ślad i dla 
mnie to był właśnie jeden z tych momentów. Nie wiem 
na ile spotęgowany tym, że jestem projektantem wnętrz; 
każdy ma swoją indywidualną formę percepcji, niepod-
ważalnie jednak na każdym, bez wyjątku, to miejsce robi 
wrażenie. Kiedy staliśmy tak w milczeniu, patrząc na obłe, 
charakterystyczne tarasy powoli zalewane słońcem, mia-
ło się wrażenie, że otwierają się drzwi do nowego zmysłu, 
zmysłu postrzegania i czerpania inspiracji.

Kiedy w 1935 roku Frank Lloyd Wright został poproszo-
ny przez rodzinę Kaufmannów o zaprojektowanie dla nich 
domu weekendowego, jego inspiracją stała się otaczająca 
go natura, a dokładniej skała, woda i roślinność. 
Wzburzona woda kaskadowych wodospadów jest moty-
wem przewodnim arcydzieła.

Kaufmanowie zakochani byli w otoczeniu, gdzie miał 
powstać ich dom, wyobrażali sobie jednak, że zostanie on 
usytuowany tak, aby z odległości mogli podziwiać ulubio-
ne wodospady. Ich architekt postanowił jednak popchnąć 
swój koncept o krok bliżej inspiracji i osadził budynek 

F A L L I N G W A T E R . . .



wsparty ponad nimi. Sytuując Fallingwater 
ponad wodospadem, Frank Lloyd Wright 
dał najlepszy wyraz jednemu ze swoich 
podstawowych przekonań o konieczności 
pojednania człowieka z naturą.

W dziejach wielkiej architektury powta-
rza się charakterystyczny wzór. Do stworze-
nia każdego dzieła potrzebny jest nie tylko 
geniusz wybitnego architekta, ale również 
otwartość klienta i jego wiara w promowa-
nie nowatorskich idei i rozwiązań. Owocna 
współpraca pomiędzy klientem a architek-
tem jest możliwa tylko w oparciu o wzajem-
ny szacunek i zaufanie. W tym sensie Frank 
Lloyd Wright i rodzina Kaufmannów stanowi-
li perfekcyjny tandem.

Projekt Fallingwater powstał w przecią-
gu kilku godzin oczekiwania na przybycie 
Edgara Kaufmanna. Tego dnia zapowiedział, 
że przybędzie do studia, aby obserwować 
postęp prac nad projektem. Nie zdążył prze-
śledzić żadnego etapu, bo kiedy przybył na 
miejsce Frank Lloyd Wright miał już gotowe, 
ręcznie zrobione szkice domu, łącznie z na-
zwą Falingwater widniejącą pod rysunkami 
planu, perspektywy i sekcji. Te rysunki, które 
były pierwszymi, stały się zarazem ostatnimi.

Wraz ze swoimi niezwykłymi dzieła-
mi, Frank Lloyd Wright dał nam coś jeszcze, 
a mianowicie pojęcie architektury organicz-
nej. Trend w architekturze promujący harmo-
nię pomiędzy ludzkimi domostwami a świa-
tem naturalnym. 

Jest to koncept, w którym otoczenie, 
budynek oraz wykończenie wnętrza sta-
ją się wspólną, nierozerwalną częścią 
jednej kompozycji.

Granica pomiędzy światem zewnętrznym 
a wnętrzem domu zostaje zatarta. W domu, 
nad wodospadem ten efekt został osiągnięty 
poprzez użycie tych samych kamiennych 
podłóg przechodzących z pokoju na taras. 

Kiedy Frank Lloyd Wright pracował nad 
projektem domu nad wodospadem miał 68 
lat. Nasuwa się wiele reakcji, z których "wow" 
jest najbardziej lakoniczną, ale i jakże słusz-
ną. Dla mnie to przykład  ludzkiego geniuszu, 
przesuwania własnych granic i wiary we wła-
sne możliwości. 

ENGLISH 

FRANK LLOYD WRIGHT – 
FALLINGWATER – HARMONY OF MAN 
AND NATURE 

‘Study nature, love nature, stay close to nature. It will 
never fail you. Frank Lloyd Wright. Were it not for 
the author, the quote might be associated with ev-
erything but architecture. It could appear in a menu 
of a vegan restaurant or be used by a travel agency 
promoting nature tours or as and a manifesto of 
a slow life movement.

It is actually depressing that the most desir-
able association of architecture and nature is 
not as obvious and unconditional as it should 
be. If I am in the minority not to think that 
man has the right to subdue the Earth, 
I would stay in the minority and continue 
to think we are only guests here, abusing 
the hospitality of our planet for too long, and 
changes are coming slowly. 

Recently, I was watching a show about 
architecture, where house owners admitted 
the harmony with nature was one of their 
priorities while designing the house. They 
wished the design to blend into its surround-
ings, not to disturb the picture and be like 
a fly agaric on a green meadow. I regret there 

Narożne okna otwierają się na zewnątrz, aby 
zaburzyć formę pokoju naturalnie kojarzone-
go z "czterema ścianami”.

Budowa Fallingwater została ukończona 
w 1937 roku i tego samego roku zdjęcie archi-
tekta ukazało się na okładce magazynu Time 
z rysunkami dzieła w tle.

W roku 1938, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(MOMA) w  Nowym Jorku poświęciło 
Fallingwater dwuletnią, wystawę objazdo-
wą. Niedługo później, charakterystyczny 
kształt ukazał się na okładkach magazynu 
Life i Architectural Forum. Zyskał miano naj-
bardziej rozpoznawalnego domu na świecie. 
Przychodzi mi na myśl wolne tłumaczenie an-
gielskiego idiomu, ale jakże oddające to, co 
zrobił architekt: podbił wyobraźnie świata 
(capture worlds imagination).

4 0 – 4 0
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are so many ‘fly agarics’ around me; in their defence, 
I blame our history for the prize our Polish architecture 
has paid for the turmoil. In some way, it is fascinating to 
observe history carved with trends reigning supreme in 
our houses.

Speaking of a perfect marriage of a building and its 
surrounding, I guess there is no better example than 
Fallingwater designed by Frank Lloyd Wright to the order 
of the Kaufmann family.

When in New York, at some point, you will surely visit 
the Guggenheim Museum on Fifth Avenue, designed by 
the greatest American architect. Regardless of the pur-
pose of your visit – whether it is to see the unique organic 
building, go inside and admire a snail-shaped entresol 
with a remarkable skylight, or to see the famous exhi-
bitions and exhibition rooms – you will never forget the 
building or mistake it for another.

It is therefore even more surprising that it is 
Fallingwater, located within a 6-hour drive of Manhattan, 
which is regarded as Wright’s greatest work.

The Kaufmann House is situated in the state of 
Pennsylvania, within a 90-minute drive from Pittsburgh. 
You will not get there by chance or ‘on your way’ some-
where. To get to the Visitors Centre, you need to drive to 
the forest and cover a path beautifully located among trees 
on foot, which should take less than 15 minutes.

In most cases, it is a planned trip combined with a visit 
to, for example, The Andy Warhol Museum in Pittsburgh, 
but seldom the other way round. Still, since 1964, when 
the building was opened to visitors, the house has been 
visited by over 5 million architecture buffs. It can only be 
visited on guided group tours, and you need to buy the 
tickets online in advance.

As I am not a morning person, and the saying that the 
early bird catches the worm is not my cup of tea, I was 
disappointed when the only tickets available for the day 
we could visit Pennsylvania were for the 8:30 trip. But it 
turned out that an apparent inconvenience was the best 
option and the only time when the house is not crowded 
with tourists.

It was one of those perfect spring mornings when 
you see the perfect blue sky and feel the morning chill but, 
at the same time, you know that the Earth will soon be 
embraced by the sunshine, which will make you feel safe 
and warm.

The house does not reveal its secrets until you go all 
the way through the forest from the Visitors Centre. It 
is hidden among trees, surrounded by birdsong and the 
sound of water. It does not emerge until you get out of 
the forest.

All of a sudden, it shows itself in all its glory – incon-
spicuous but majestic and awe-inspiring at the same time.

The moment when our group stopped in front of 
Wright’s masterpiece and relapsed into utter silence 
is unforgettable. Some moments in life leave an indeli-
ble impression on us, and to me, it was one of them. 
I do not know how much the feeling was intensified 
by the fact that I am an interior designer. Everyone 
has their own individual form of perception, but the 
place makes a huge impression on all visitors. When 
we were standing there in silence, looking at the rounded 
characteristic terraces soaking up in the sunshine, we felt 

as if some doors to a new sense, a sense of perception and 
inspiration, were opening.

In 1935, when Frank Lloyd Wright was asked by the 
Kaufmann family to design their weekend house, he 
drew inspiration from nature, and more precisely rock, 
water, and vegetation. 

The theme of the masterpiece is choppy water of cas-
cading waterfalls.

The Kaufmanns were in love with the area and they 
wanted their house to be situated in a place where they 
would be able to admire the waterfalls. Their archi-
tect, however, decided to go a step further and set the 
supported building over them. This way, Frank Lloyd 
Wright expressed one of his basic beliefs, namely that 
man should live in harmony with nature.

A characteristic pattern recurs in the history of 
great architecture. Every work of art requires not only 
the genius of a brilliant architect but also the openness 
of clients and their faith in promoting innovative ideas 
and solutions. The cooperation between the client and 
the architect may be fruitful only if it is based on mutu-
al respect and trust. In that sense, Frank Lloyd Wright and 
the Kaufmann family were a perfect team.

The design was drawn up within a few hours while 
Wright was waiting for Edgar Kaufmann. The client 
was coming to the studio that day to check on the prog-
ress of works. However, he did not have a chance to 
analyse anything because when he arrived at the stu-
dio, Frank Lloyd Wright was waiting for him with hand-
drawn sketches of the house, including the name 
‘Fallingwater’ under the drawings of the plan, per-
spective, and sections. Those first drawings soon 
became the last.

Along with his remarkable designs, Frank Lloyd 
Wright left us something more, namely the concept of or-
ganic architecture. It is an architectural trend promot-
ing harmony of houses and nature. 

According to this concept, the surroundings and the 
building and its interiors become an indispensable part of 
one composition.

The line between the outside world and the interi-
or is blurred. In the house over the waterfall, that effect 
was achieved through using the same stone floors lead-
ing from the room to the terrace. Corner windows open to 
the outside to disturb the form of a room naturally associ-
ated with ‘four walls’.

The construction of Fallingwater ended in 1937. That 
year, the architect made the cover of Time Magazine with 
some of his design drawings in the background.

In 1938, the Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York organised a two-year travelling exhibition 
on Fallingwater. Soon afterwards, the characteristic 
building made the covers of Life and Architectural 
Forum Magazines. It was dubbed the most recognis-
able house in the world. To describe what the archi-
tect did, I would say he captured the world’s imagination.

Frank Lloyd Wright designed Fallingwater when 
he was 68 years old. This evokes a  lot of different 
responses, among which ‘wow’ is the most laconic 
and accurate one. To me, the architect is an example of 
human genius, challenging your limits, and believing 
in yourself.   
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transparentne i docierały do przeciętnego człowieka, 
bo były prawdą, która czasami żenuje, czasami 
przeraża. Tutaj natomiast, wydaje mi się, że 
nastolęctwo się nie zmieniło, ale zmieniła się forma. 
Wydaje się trochę bardziej eteryczny, trochę ładniej 
pachnący, ale w gruncie rzeczy, to te same, infantylne 
i nieprzemyślane pierdoły.
B.M.: Ostro. Jestem z nim odkąd razem z Radiohead 
nagrał "Kid A". To był punkt zwrotny, definitywne 
odejście od rocka. To, co robi od kilku lat - w tym przede 
wszystkim takie kawałki jak "Lift" czy "Daydreaming" 
wpisują się w ten nurt. Jest spójnie chociaż cały czas 
to jest ewolucja. Ale umówiliśmy się, że pogadamy 
o Animie, więc skupmy się na niej.

Kuba Wejkszner: Obejrzeliśmy właśnie wspólnie ANIMĘ 
w reżyserii Paula Thomasa Andersona, z muzyką 
i występem Thoma Yorka. Zanim przejdziemy do 
dyskusji chciałbym Cię zapytać – jak wrażenia?
Bartosz Maciejewski: Dobre niezmiennie. Jestem 
stały w uczuciach do Thoma i tego, co robi. Chociaż 
zmienia się przecież cały czas. Fizycznie i, przede 
wszystkim jego w kategorii performansu. Fascynuje 
mnie to co robi.

K.W.: Lubię gościa, ale. I tu się zacznie. Bo choć jego 
początkowe projekty miały trochę emocjonalnego 
nastolęctwa i były dość obuchowe w sposobie 
przekazywania treści, jednak były nieco bardziej 
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K.W.: To o czym ona, według Ciebie, jest?
B.M.: To poemat o walce, która w końcowym 
rozrachunku nie ma sensu. Opowieść o jed-
nostce wtłoczonej w masę.

K.W.: Albo - dość naiwna reinterpretacja 
konceptu Wielkiego Brata, Nowego 
Wspaniałego Świata itp., a na końcu, spoiler, 
okazuje się, że wygrywa, chciałem napisać 
człowieczeństwo, ale jednak miłość. Nie 
śmierdzi Ci to trochę tandetą?
B.M.: Nie, zupełnie. Z kilku powodów. Mu-
zycznie broni się w  100%. Ale wiesz że 
ja wolę rozmawiać o obrazie i przekazie 

bardziej, więc na tym się skupię. Anima to 
opowieść o opętaniu, chorobie jednako-
wości, mentalnym zrobotozywaniu, obse-
sji podobieństwa, gdzie nie ma miejsca dla 
jednostki i indywidualizmu. To opowieść 
o labiryncie życia. Nie systemu, tylko ży-
cia, Kuba!

K.W.: No to to znam. Klisza tak zgrana, że 
już nawet spaleni studenci pierwszego roku 
kulturoznawstwa sobie to odpuścili.
B.M.: Tylko czy ktoś potrafi to pokazać lepiej 
od Yorke'a? Tak dosłownie, a jednocześnie 
tak metaforycznie? Moment, w którym Yorke 
odpada od ściany (życia) i uderza twarzą 
w bruk jest końcem tej walki. Taki mógłby 
być koniec, a jednak senna wizja trwa dalej. 
Jest też o wyzwoleniu. Tym wyzwoleniem 
jest miłość.

K.W.: Wydaje mi się, że choć było to 
dość atrakcyjne wizualnie, treściowo 
pozostawiało wiele do życzenia. I choć na 
tańcach się nie znam, to jednak wiedzy 
użyczyła mi moja nieoceniona Sylwia 
Nosarzewska, która również skwitowała, 
że to są dość znane patterny, począwszy od 
dużych podobieństw do choreografii Anne 
Teresa De Keersmaeker, aż do dość prostych 
rozwiązań z kontakt improwizacji.
B.M.: Skupiam się na własnym odbiorze. 
Może Animy powinno się słuchać i oglądać 
ją, mając na barkach kilka lat więcej. Może 
ta cała historia jest o dojrzewaniu, o tym, że 
wszystko i tak się kończy na miłości, potrzebie 
bycia kochanym Albo o tym, że wszystko się 
kończy. Po prostu.

K.W.: Może i tak. Co nie zmienia faktu, że 
krytykiem można być w każdym wieku. 
W tym duchu zatem, pozwolę sobie 
z mojego niedoświadczenia skrytykować 
dzieło Pana Andersona, Jaleta i Yorka, 
których zresztą bardzo sobie cenię. I choć 
może zarzut sam w sobie truizmu nie jest 
warty całkowitego odrzucenia dzieła, to 

A N I M A  P I E K N A  H I S T O R I A . . .

jednak nie da się ukryć, że motyw - wszyscy 
jesteśmy robotami i należy wybudzić się 
ze śpiączki cywilizacji jest czymś, co nie 
leży mi samo w sobie. Abstrahując już od 
faktu, że "wszystko wyleczy miłość" jest nie 
tylko dość oczywista, ale, moim zdaniem, 
krzywdząca. Czy nie lepiej jest oswoić 
instytucje, z których i tak korzystamy, 
zindywidualizować je na swoje potrzeby, 
aniżeli być w wiecznej, dość megalomańskiej 
i mainstreamowej kontrkulturze na zasadzie 
- wszyscy śpicie, ale ja się obudziłem, 
pokażę Wam teraz nowy świat, zaraz 
po tym, jak nagram nowoczesną kamerą 
za kapitalistyczne piniądze, komercyjny 
produkt, w którym Wam o tym opowiadam? 
Czy może lepiej byłoby po prostu powiedzieć 
- hej, korzystamy z cywilizacji, daje nam 
ona bezpieczeństwo, wiedzę, możliwość 
komunikacji, podróży, rozrywkę, daje nam 
mnóstwo rzeczy - może zaprzyjaźnimy 
się z nią, zamiast ciągle twierdzić, że jest 
źle, a wszyscy są robotami. Bo jak gadasz 
z tymi ludźmi to trochę się wybudzasz 
z tego przekonania własnego, może śpiączki 
innego rodzaju. Bo widzisz różnego rodzaju 
inicjatywy oddolne, które jakoś pomagają 
temu światu w inny sposób niż siedzenie na 
kamieniu i bycie tajemniczym.
B.M: Może. Tylko, że ja widzę w tym gniew 
Yorka. Yorke nie chce się zaprzyjaźnić. Nie 
chce oswajać Instytucji. Yorke po prostu 
zdaje sobie sprawę z rzeczywistości i nie 
lubi tego, co widzi, co mu się śni, co zresz-
tą może być tym samym. To jest być może 
kwestia pokoleniowa. Powtórzę – bagaż 
życia – zmęczenie materiału, tego, że za-
wracanie rzeki nie ma sensu, że współcze-
sność nas nie zmienia i nie zmieni, tylko 
każe się dostosować.

K.W.: Trudno mi powiedzieć co bym 
o tym myślał, gdybym miał inne cyferki 
w PESEL-u, więc mogę pomyśleć tylko na 
podstawie obserwacji własnych. I własne 
obserwacje prowadzą mnie do konstatacji, 

ANIMA TO OPOWIEŚĆ O OPĘTANIU, 
CHOROBIE JEDNAKOWOŚCI, 
MENTALNYM ZROBOTOZY WANIU, 
OBSESJI PODOBIEŃSTWA, 
GDZIE NIE MA MIEJSCA DLA 
JEDNOSTKI I INDY WIDUALIZMU.
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że, parafrazując poznańskiego rapera: ładnie ułożone, 
lecz niestety puste teksty (kultury). Może nas zmieniła? 
Może my się też zmieniliśmy, zmieniając ją? Może też, 
jest to kwestia doświadczenia w drugą stronę, bo gdy ma 
się go za dużo, człowiek zaczyna myśleć, że się nie da 
już nic zrobić. A potem przychodzi jakiś gówniarz, który 
o tym nie wie i robi to. Czy nie na tym polega rozwój?
BM: Ale rozwój czego? Rozwój, który prowadzi nas do 
odhumanizowania, usprawnienia procesów, do jeszcze 
większego egoizmu? Do tego, że zapominamy o tym co 
najważniejsze a nie przydatne jedynie dla nas samych?  
Może więc w tym całym zidioceniu i odhumanizowaniu, 
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w natrętnym wyścigu z innymi, czymś co nas uwalnia 
poza śmiercią jest właśnie miłość. 

ENGLISH

ANIMA - BEAUTIFUL STORY OR SONG  
OF THE FUTURE

Kuba Wejkszner: We have just watched ANIMA directed 
by Paul Thomas Anderson with Thom Yorke's music 
and performance. Before we move on to our discussion, 
I would like to ask – how do you find it?
Bartosz Maciejewski: Invariably good. I am constant 
in my feelings for Thom and his work. Although he is 
constantly changing. Physically and – primarily – in 
terms of his performance. I am fascinated with what 
he does.

K.W.: I like the guy, too, but. And this is where it 
goes down. Although his first projects had a tinge of 
emotional adolescence and were quite straightforward 
in their message, they were more transparent and 
accessible for average Joe, since they were the truth, 
sometimes embarrassing, other times terrifying. Here, 
however, I believe that the adolescence did not change, 
but the form did. He seems a little more ethereal, a little 
more fragrant, but at the end of the day, it is the same 
infantile and thoughtless rubbish.
B.M.: That was harsh. I have been following him since 
he recorded ‘Kid A’ with Radiohead. That was a turning 
point, an absolute departure from rock music. What he

MOŻ E  W I Ę C  W   T Y M 
C A ŁY M  Z I DIO C E N I U 
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  REŻ. PAUL THOMAS ANDERSON / MUZ. THOM YORKE

B.M.:I am concentrating on my own reception. Perhaps 
Anima is for a little older audience. Maybe it is a story 
about growing up and the fact that in the end, it all comes 
down to love and the need to be loved, or that everything 
has an end. As simple as that.

K.W.: Perhaps. Which does not change the fact that 
you can be a critic at any age. In that vein, let me 
criticise, from the perspective of my inexperience, the 
work of Mr Anderson, Jalet, and York, whom I value 
very much by the way. And although the production 
should not be written off as a truism, I cannot deny 
that the theme – we are all robots and we should wake 
up from the civilisation coma – does not appeal to me. 
The statement that ‘love is the cure for everything’ is 
not only obvious, but also, in my opinion, unfair. Is it 
not better to get comfortable with institutions which 
we deal with anyway, adapt them to your own needs, 
than to be a part of constant, quite megalomaniacal 
and mainstream counterculture like – you are all asleep, 
but I am awake and I will show you the new world soon 
after I record a commercial product where I am talking 
about that to my modern camera bought for capitalist 
money. Would it not be better to say openly – yes, 
we use the civilisation, it gives us safety, knowledge, 
a possibility of communication, travel, entertainment, 
plenty of things – we may as well like it instead of 
complaining how bad it is and that people are robots. 
Because when you talk with such people, you wake 
up from your own views, a coma of another kind. 
You see various grassroots initiatives which help the 
world in a different way than sitting on a rock and 
being mysterious.
B.M: Perhaps. But I see Yorke’s anger in it. Yorke does 
not want to make any friends. He does not want to get 
comfortable with the institutions. Yorke is just aware of 
reality and does not like what he sees, what he dreams of, 
which can be the very same thing. It may be the question 
of generation. I will repeat – accumulated experience, the 
burnt-out, the fact that holding back the river is no good, 
that the present does not and will not change us but will 
make us adapt to the circumstances.

K.W.: It is hard to say what I would think if I had 
different numbers in my PESEL No., so I can only 
consider it on the basis of my own observations. 
And they have led me to believe that these are, to 
paraphrase a rapper from Poznań, nicely arranged 
but unfortunately empty texts (of culture). Perhaps 
the reality has changed us? Perhaps we have 
changed by changing it? Perhaps it is a question of 
experience but the other way round, because when 
you have too much of it, you start to think nothing 
can be done. And then some snotty-nosed little 
brat, who does not know that, comes in and does it. 
Is it not how development works?
BM: The development of what? Development which 
leads to dehumanisation, enhancement of processes, 
greater egoism? That we forget what is important and 
not only useful for us. Perhaps in all this craziness and 
dehumanisation, in the constant rat race, the only 
liberation is, apart from death, love. 

has been doing for several years, and primarily pieces 
such as ‘Lift’ or ‘Daydreaming’ fit into this trend. It is 
consistent but also evolutionary. But we were supposed to 
talk about Anima, so let us focus on that.

K.W.: What do you think it is about?
B.M.: It is a poem about a struggle which does not make 
sense in the end. A story of an individual forced into 
the mass.

K.W.: Or – quite a naive reinterpretation of concepts 
like Big Brother, the Brave New World, etc. In the end, 
spoiler, it turns out that what wins is – I wanted to write 
humanity, but – love. Do you not find it a little cheesy?
B.M.: Not really. For a number of reasons. In terms of 
music, it defends itself in 100%. But, you know, I prefer 
to talk about the picture and the message, so let me 
concentrate on that. Anima is a story about obsession, 
a disease of sameness, mental automatisation, sim-
ilarity obsession, where there is no place for indi-
viduals nor individualism. It is a story about the lab-
yrinth of life. Not the system, but life, Kuba!

K.W.: This I know. It is such a hackneyed theme that 
even discredited first-year students of cultural studies 
dropped it.
B.M.: But can anyone show it better than Yorke? So 
literally but also metaphorically at the same time? The 
moment when York falls off the wall (life) and hits his 
face on the pavement is the end of the fight. It could end 
this way, but the hallucination goes on. It is also about 
liberation. And the liberation is love.

K.W.: It seems to me that although it was visually 
appealing, the content left much to be desired. Although 
I do not know much about dancing, invaluable Sylwia 
Nosarzewska provided me with some information, and 
she also admitted the sequences are based on quite 
common patterns, from the close similarity to Anne 
Teresa De Keersmaeker’s choreography to quite simple 
solutions of contact improvisation.
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właśnie myśl przyszła mi do głowy ostat-
nio, gdy rozmawiałem z pewnym człowie-
kiem, który zajmuje się pewną techniczną 

kwestią. Jaką – nie ma znaczenia, ale dało mi do po-
wód przynajmniej, by napisać ten felieton.

Otóż, jakby się zastanowić nad paradygmatem, który 
uznaliśmy arbitralnie za prawdziwy, to, co robią ludzie tacy 
jak ja, czyli, tfu, pisanie, jest czynnością istniejącą tylko 
dlatego, że uznaliśmy ją za istniejącą. Przecież – znaki nie 
istnieją same w sobie. Nie ma ich w przyrodzie. Nie znaj-
dziemy „ą” żyjącego pod kamieniem, czy innego „o”, któ-
re kwitnie sobie na drzewie i pyli „ó”. Wszystko to jest 
umowne, tak jak umowne jest w ogóle to, że połączone 
literki stanowią słowa. Ba, z tych połączonych słów two-
rzą się zdania, a gdy się postaramy, ucząc się tego od lat, 
będziemy nawet mogli z tych zdań wyciągnąć sens po-
przez akt tzw. czytania ze zrozumieniem (czyność daw-
no zapomniana, ale jeszcze gdzieś chyba istniejąca).

Idąc dalej tym tropem, posługując się tymi umownymi 
znakami, tworząc z nich umowne akapity, jestem w sta-
nie wywołać w głowie potencjalnego czytelnika, który po-
sługuje się umownym stworzeniem jakim jest język polski 
(w odróżnieniu od innych umownych stworzeń), coś, co 

Ta

można nazwać myślą. Fenomen tego wprawia mnie w osłu-
pienie, gdyż siedząc sobie wygodnie w niewygodnym fo-
telu, tworząc nic z niczego, u jakiegoś innego przedsta-
wiciela gatunku ludzkiego, który przeczyta to za pomocą 
ogromnej ilości technologii, mogę wywołać, potencjalnie 
(prawdopodobnie nie), pewnego rodzaju akt w świecie 
rzeczywistym. Mogę na ten przykład, gdybym był nielu-
biącym cyklistów człowiekiem, nakłaniać za pomocą 
tych znaków, które wystosowuję do świata, by ktoś zro-
bił coś, co nazwać by można mordobiciem, czyli narusze-
niem nietykalności cielesnej niewinnej osoby korzystają-
cej z roweru. Dlaczego? Bo moje niematerialne rzeczy 
stworzyły niematerialną myśl, która zmaterializowała się 
następnie w postaci zaciśniętej pięści. I jeszcze, gdyby było 
mało tego, może doprowadzić do eliminacji cyklistości 
powszechnej z przestrzeni publicznej.

Co jeszcze mnie fascynuje, że ogromna część naszej 
rzeczywistości opiera się w zasadzie na rzeczach, które 
nie istnieją. Cały system prawa to po prostu posługiwanie 
się niematerialnymi znakami, by uzyskać materialny efekt, 
gdyż ktoś inny, jakiejś czynności dokonał. Żyjemy więc 
w świecie iluzji, wymyślonej na potrzeby czegoś, co nazy-
wamy spokojem, mirem społecznym, czy innymi, gdzie 
– w rzeczywistości, nie ma w ogóle takich rzeczy.

A co najgorsze – piszę to przed obiadem, więc jeszcze 
dodatkowo odpuszczam niektóre kwestie realne, by za-
nurzyć się w nierealności. Niektórzy nawet niszczą swój 
organizm poprzez narkotyki tego lub innego rodzaju, by 
ową kreatywność nierealną w sobie wytworzyć. Wszyst-
ko po to, by zaistnieć w tym świecie iluzji jako nierealna 
persona. I tego też wam życzę. Bo jeśli jest coś ponad to 
życie, to na pewno musi to nie istnieć. 

ENGLISH

WHAT I DO DOES NOT EXIST

This occurred to me recently when I was talking with 
some man dealing with some technical stuff. It does not 
matter what he does, but at least it gave me a reason to 
write this article.

Well, if you think about the paradigm, which we ar-
bitrarily acknowledge as true, what people like me do, 
namely writing is an activity which exists only because 
we believe it does. After all – characters do not exist 

TO,       CO ROBIĘ,

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.
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TO,       CO ROBIĘ,
in their own right. They do not occur in nature. You 
will not find some ‘ą’ living under a rock or some ‘o’ 
coming into bloom on a tree and spreading pollen at 
some ‘ó’. Everything is conventional, just like the fact 
that a series of letters form a word. Nay, those words 
form sentences, and if you try, having studied that for 
years, you will even be able to make sense out of them 
through an act of the so-called reading and under-
standing (which is a long-forgotten activity that must 
still exist somewhere).

Following this reasoning, by using these conven-
tional characters, creating conventional paragraphs, 
I can evoke something that one might call thought in 
a potential reader who uses the conventional creation 
of Polish language (in contrast to other conventional 
creations). I am flabbergasted at this phenomenon that 
as I am sitting comfortably in an uncomfortable arm-
chair, creating something out of nothing, I can evoke, 
potentially (probably not), some kind of an act in the 
real world in another member of human species who 
will read it thanks to cutting-edge technology. For ex-
ample, if I despised cyclists, I could use these charac-
ters I send out to the world to persuade someone to do 

something that one might call beating, that is a vio-
lation of physical integrity of an innocent person us-
ing a bicycle. Why? Because my non-material things 
have created a non-material thought which later ma-
terialised in the form of a clenched fist. And, if that was 
not enough, it can result in the elimination of cycling in 
general from the public space.

What is more, a huge part of our reality is general-
ly based on things that do not exist. The legal system 
consists in using non-material characters to achieve 
a  material effect, because someone else has done 
something. Therefore, we live in a world of illusion, 
made up for the purpose of something we call peace, 
social standing, and so on, while in reality, these 
things do not exist.

And, to cap it all – I am writing this before dinner, 
so I am skipping some real matters to immerse myself 
in immateriality. Some people even destroy their body 
with drugs of some or other kind to spark such unreal 
creativity. All that to make a name for themselves in 
the world of illusion as an unreal person. And this is 
what I wish you. If there is anything beyond that life, it 
cannot exist. 
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odatki, zdrowie, kolejny plus. To tylko niektóre 
z emocjonalnych tematów, wokół których potoczy 
się kampania wyborcza. Czekam na polityka, któ-

ry w walce o głos, postawi na mądrość, a nie na emocje. 
Polityka, który będzie potrafił spojrzeć dalej, niż tylko 
na czas przewidywanej czteroletniej kadencji.

Dam swój głos temu, kto będzie miał odwagę o ekolo-
gię mądrze dbać, a nie tylko o niej pięknie mówić, albo nią 
dramatycznie straszyć. 

Doszedłem do tego wniosku jadąc za samochodem, 
który wypuszczał ze swojej rury wydechowej kłęby 
czarnego dymu. Nie mam wątpliwości, że jego kierow-
ca słyszał o tym, że ludzie szykują zagładę Ziemi. Może 
nawet tym losem się przejął. Zimą może nawet oburzał 
się wszędobylskim smogiem. Ze swojego dymiącego sa-
mochodu nie widzi jednak, że za każdym razem, gdy 
wciska pedał gazu, sam też do tej zagłady się przyczy-
nia. Jak kiedyś zauważył James Hindson “ludzie są za-
interesowani ekologią tak długo, jak długo nie ma to 
specjalnego wpływu na ich codzienne życie, kiedy mogą 
mieć wszystko to, do czego się przyzwyczaili, krok dalej 
wymaga wyższej świadomości akceptującej wyrzecze-
nia”. I nie ma znaczenia, czy są to wyrzeczenia dotyczą-
ce stylu życia, przyzwyczajeń, czy większych wydatków. 
Bo każdy z nas, bardziej myśli o tym co tu i teraz, o swo-
jej wygodzie i swoim komforcie, niż o tym, co jest mgli-
stą przyszłością. Zwłaszcza, gdy przekonanie o swoim 
sprawstwie jest na poziomie przekonania, że to co robię 
“to zbyt mało, by miało znaczenie”. 

P

I trudno winić pojedynczego człowieka, którego nie 
stać na lepszy samochód, tego, który w ramach oszczęd-
ności pali w piecu śmieci, zamiast instalować mechanizm 
pozyskiwania energii. Bądźmy szczerzy. Pojedynczy czło-
wiek i tak nic nie zmieni. Może co najwyżej poprawi swoje 
samopoczucie. Zmian mogą dokonać zmiany systemowe. 
Dopiero za nimi pójdą zmiany przyzwyczajeń i zmiany na-
wyków. Jeśli to nie nastąpi szybko, to szybko będziemy mu-
sieli zapomnieć o naszym starym przysłowiu, które mówi, 
że nie było nas, był las. Dodając, że nie będzie nas, będzie 
las. Bez politycznej mądrości najpierw nie będzie lasu. 
Potem nie będzie nas. 

ENGLISH

IF THERE IS NO FOREST, THERE WILL BE NO US

Taxes, health, another benefit. These are only examples 
of emotional topics of the forthcoming electoral cam-
paign. I am waiting for a politician who will place his bet 
on wisdom, not emotions. A politician who will be able to 
look further than the four-year term of office.

I will vote for a person who will be bold enough to care 
about ecology wisely, not only speak beautifully about it 
or make dire threats. 

I realised that while I was driving behind a car belching 
out black smoke. I have no doubts that the driver has heard 
that people are destroying the planet. Perhaps he really 
took it to heart. In winter, he was indignant about ever-pres-
ent smog. What he does not see from his smoking car is that 
every time he presses down on the accelerator pedal, he is 
contributing to that destruction. James Hindson said, ‘peo-
ple are interested in ecology as long as it has no special im-
pact on their everyday life, when they can have everything 
they are accustomed to whereas a step further calls for 
higher awareness which accepts sacrifice.’ It does not mat-
ter whether this sacrifice is related to lifestyle, habits, or 
extra expenses. Everyone cares more about their comfort 
here and now than remote future. Especially when they are 
convinced that what they do ‘is too little to make a change’. 

It is hard to blame individuals who cannot afford a bet-
ter car, who burn rubbish to make savings instead of in-
stalling a mechanism of electricity generation. Let’s be 
honest. An individual will not make a change. At most, 
they will just feel better about themselves. What we need 
is a systemic change followed by changes in habits. If this 
does not happen soon, we will have to forget about our 
old saying that ‘there was no us, and there was forest’. 
And that there will be no us, and there still will be forest. 
Without political wisdom, there will be no forest. And 
there will be no us. 

MAREK KACPRZAK
 
Z wykształcenia menager i humanista, 
absolwent studiów Executive MBA oraz 
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji 
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu 
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca, 
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia 
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną 
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym 
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych 
chwilach uprawia triathlon. 

NIE BĘDZIE LASU 
    NIE BĘDZIE NAS

5 2 – 5 3
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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POK AZY LOTNICZE
CENTR ALNE POK AZY LOTNICZEH Z OK AZJI 100-LECIA AEROKLUBU POLSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ  31 SIERPNIA 
W OŚRODKU SZKOLENIA LOTNICZEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NA LOTNISKU W JASIONCE.

 zdjecia   KAMIL PUDEŁKO   tekst   PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA

W ostatnią sobotę wakacji nad podkarpackim niebem 
będziemy mogli zobaczyć najlepszych polskich 

pilotów akrobacyjnych zapowiedział prezes Aeroklubu 
Polskiego podczas konferencji prasowej 05.07.2019. W po-
wietrzu zobaczymy kilkadziesiąt statków powietrznych 
(samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, motoparalotnie, spa-
dochrony). Nie zabraknie też mistrzów akrobacji lotniczej 
z zagranicy jak i grup pokazowych na kilka samolotów. 
Swój udział w pokazach potwierdzili między innymi 
Łukasz Czepiela, Artur Kielak czy mistrz akrobacji samo-
lotowej Jurgis Kairys.  Wystąpią też znane grupy pokazowe 
jak Firebirds, Cellfast Flying Team, 3AT3. Wystąpią też 
samoloty zabytkowe oraz grupy rekonstrukcyjne.   

Dodatkowo nad rzeszowskim lotniskiem będzie 
można zobaczyć wojskowe odrzutowce F16, samoloty 
transportowe Herkules czy Casa oraz śmigłowce Mi17. 
Nie zabraknie też wojskowej grupy akrobacyjnej Biało 
Czerowne Iskry oraz zespołu Orliki.  W sumie zaplano-
wano ponad 30 punktów pokazu w powietrzu oraz wiele 
wystaw statycznych na ziemi.     

Partnerami imprezy są Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Prezydent Rzeszowa, Rektor Poli-
techniki Rzeszowskiej oraz Prezes Portu Lotniczego 
Rzeszów Jasionka. 

Głównym sponsorem lotniczym imprezy jest firma 
WARTER Aviation która jest dystrybutorem paliw 
lotniczych. Organizatorzy zapewniają, że pokazy lotnicze 
nie będą miały wpływu na regularne połączenia lotnicze 
realizowane z i do Lotniska w Jasionce.   

Centralne Pokazy Lotnicze 100-lecia Aeroklubu 
Polskiego odbędą się pod Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod patro-
natem Niepodległa. Patronami imprezy są także Mini-
ster Obrony Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. 

Rok 2019 jest dla Aeroklubu Polskiego rokiem 
jubileuszowym. Dokładnie 100 lat powstał on 
w Poznaniu i stając się pierwszą instytucją formalno-
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-prawną polskich lotników sportowych.  
I choć w latach 1893 – 1914 aż 140. Polaków 
budowało w kraju i zagranicą własne 
aparaty latające, wykonywało na nich loty 
pokazowe i pasażerskie w Polsce, we Fran-
cji, Rosji, Austrii, Niemczech, bijąc również 
rekordy krajowe i świata temat umocowań 
prawnych w nieistniejącym państwie Pol-
skim był niewykonalny. •

• IN ENGLISH

AIR SHOW

CENTRAL AIR SHOW FOR THE 100TH ANNIVERSARY 
OF THE POLISH AERO CLUB IS HELD IN THE 
AVIATION TRAINING CENTRE OF RZESZÓW 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AT RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT ON 31 AUGUST.

On the last Saturday of summer, aviation 
buffs will have a chance to see top Polish 
aerobatic pilots in the sky of Subcarpathia, 
announced the President of the Polish Aero 
Club at a press conference on 5 July 2019. 
Several dozen aircrafts (planes, helicopters, 
gyroplanes, motoparaglides, parachutes) will 
be presented. There will be foreign aerobatic 
champions and team shows involving several 
planes. The participants include, among 
others, Łukasz Czepiela, Artur Kielak, and 
aerobatic champion Jurgis Kairys, as well 
as famous flying teams, such as Firebirds, 
Cellfast Flying Team, 3AT3. There will also be 
vintage planes and re-enactment groups.

Other aircrafts that will fly over Rzeszów 
International Airport include F16 military 
fighter aircrafts, Hercules and Casa transport 
aircrafts, and Mi17 helicopters. There will 

also be shows prepared by aerobatic teams 
of the Polish Air Forces, White-and-Red 
Sparks and Orliki. In total, there will be over 
30 shows in the air and a number of static 
exhibitions on the ground.

The event partners include the Marshal 
of Subcarpathia Province, the Mayor of 
Rzeszów, the Vice chancellor of Rzeszów 
University of Technology, and the President 
of Rzeszów International Airport.

The main aviation sponsor of the event is 
WARTER Aviation, a distributor of aviation 
fuel. The organisers assure that the air shows 
will not affect regular flights to and from 
Rzeszów International Airport. 

The Central Air Show for the 100th anni-
versary of the Polish Aero Club is organised 
under the patronage of the President of the 
Republic of Poland Andrzej Duda on the 

100th anniversary of Poland regaining inde-
pendence and the patronage of Niepodległa. 
Other patrons of the event include the 
Minister of National Defence, the Minister of 
Sport and Tourism, the President of the Civil 
Aviation Authority, and the President of the 
Polish Olympic Committee.

The year 2019 is a jubilee year for the 
Polish Aero Club. The club was established 
in Poznań exactly 100 years ago and became 
a formal legal institution of Polish sport pi-
lots. Although between 1893 and 1914, as many 
as 140 Poles were constructing their own flying 
machines at home and abroad, performing 
air shows and operating passenger flights in 
Poland, France, Russia, Austria, and Germany, 
breaking national and international records, it 
was impossible to develop the legal framework 
for their activity in non-existing Poland. •



WKRÓTCE RUSZY PŁATNY PARKING 

NA LOTNISKU W RZESZOWIE  

P  odczas spotkania prezes zarządu Adam 
Hamryszczak tłumaczył dziennikarzom, 

że głównym powodem podjęcia decyzji 
o płatnym parkingu była troska o pasażera. 
Dziś parking lotniskowy jest wypełniony po 
brzegi. Bardzo trudno znaleźć  wolne miejsce. 
Wiele z zaparkowanych tam pojazdów nie ma 
związku z podróżowaniem,  tzn  są to pojazdy 
których właściciele nie korzystają z usług 
lotniska. Jest cała masa pojazdów które stoją 
na parkingu po kilka miesięcy  blokując 
możliwość postoju innym.   

To wszystko ma naprawić i uregulować 
wprowadzenie opłat. Sam parking został 
podzielony na  strefy. P1 to strefa do parkowania 
zlokalizowana na wprost wyjścia głównego 

6 4 – 6 5 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

4 LIPCA NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW JASIONKA ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PRASOWA PODCZAS KTÓREJ ZARZĄD LOTNISKA PODAŁ 
PLANOWANE STAWKI OPŁAT PARKINGOWYCH ORAZ PRZEDSTAWIŁ WYBRANEGO OPERATORA PARKINGU PRZYLOTNISKOWEGO W RZESZOWIE.  

tekst i zdjecia    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

z terminala, mieszcząca ponad 600 pojazdów 
oraz P2 czyli parking długoterminowy (parko-
wanie powyżej 8 dni). Strefa P2 to dobudowany 
pod koniec zeszłego roku parking z ok 300 
miejscami parkingowymi na wprost G2Arena.  
Nie zmienia się nic jeśli chodzi o strefę Kiss&Fly, 
która nadal zlokalizowana będzie najbliżej 
terminala i wjazd do tej strefy nieprzekraczający 
10 min będzie bezpłatny.  

Godzina postoju na lotnisku w Rzeszowie 
kosztować będzie 7 zł. Nie jest to wygórowana 
stawka biorąc pod uwagę ceny na innych lot-
niskach w Polsce.  Każda następna godzina (do 
5h) to wielokrotność  7złi tak np. za 3 h zapłaci-
my 21zł. 5 godzin parkowania kosztować będzie 
39zł i jest to traktowane jako postój całodobowy.  

Parkowanie w strefie P2 zaczyna się od 8 dni. Za 
taki postój zapłacimy 69zł a parkowanie w P2 
przez 15 dni kosztować będzie 129zł.  

Zarządzaniem parkingiem zajmie się spółka 
APCOA Parking Polska która jest największą 
w Polsce firmą działającą w branży parkingowej. 
Obsługują już lotniska w Poznaniu i Szczecinie. 
Oprócz lotnisk spółka APCOA Parking 
Polska zarządza infrastrukturą parkingową 
w miastach, tj. parkingami i strefami płatnego 
parkowania, a także jest operatorem parkingów 
przy szpitalach, biurowcach, hotelach 
i centrach handlowych. Na konferencji prezes 
zarządu firmy APCOA Parking Polska  pan 
Maciej Zawadzki pokazał prezentację całego 
systemu który ma zostać zainstalowany 
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na lotnisku  w Jasionce. Zwracał uwagę na nowoczesne 
i niezawodne urządzenia firmy  Scheidt & Bachmann. 
Będą to między innymi terminale wjazdowe i wyjazdowe, 
kasy automatyczne czy szlabany.  System ten będzie 
automatycznie czytał tablice i weryfikował czy dany pojazd 
przed wyjazdem opłacił postój. Przygotowywany system 
zapobiega próbom nadużyć i podnosi poziom ochrony 
antykradzieżowej. W automatycznych kasach za parkowanie 
będzie można płacić bilonem, banknotami i kartami 
płatniczymi. Na parkingu ma być również zlokalizowany 
punkt obsługi parkingowej, którego pracownicy będą 
rozwiązywali niestandardowe przypadki lub powstałe 
problemy. Planowany termin rozpoczęcia pobierania opłat 
to połowa sierpnia. •      

• IN ENGLISH

A PAID CAR PARK AT RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT SOON TO BE 
OPEN

ON 4 JULY, AT A PRESS CONFERENCE AT RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT, THE AIRPORT MANAGEMENT ANNOUNCED PROJECTED 
PARKING FEES AND PRESENTED THE SELECTED OPERATOR OF THE 
NEW AIRPORT CAR PARK. 

At the meeting, the CEO Adam Hamryszczak explained 
that the main reason for opening a paid car park was the 
passengers’ interest. The existing airport car park is full, 
and it is very difficult to find a vacant space. However, 
few owners of those vehicles are using the services of the 
airport, namely they are not travelling at the time. Plenty 
of the vehicles have been parked there for months, thus 
occupying parking spaces intended for passengers.

The introduction of fees is supposed to improve and 
regulate the situation. The car park will be divided into two 

zones – P1, a parking zone with over 600 parking spaces 
located in front of the main exit door, and P2, a long-stay 
car park (parking for over 8 days) with about 300 parking 
spaces built last year, located in front of G2Arena. There 
are no changes in the Kiss&Fly zone, which will still be 
located nearest the terminal; the first 10 minutes in the 
zone are free of charge. 

One hour of parking at the Rzeszów International 
Airport will cost PLN 7. It is not a steep price in comparison 
with parking prices at other Polish airports. Every subsequent 
hour (up to 5 hours) is the multiple of PLN 7. For example, 3 
hours of parking cost PLN 21. 5 hours of parking cost PLN 
39 as it is treated as all-day parking. The P2 parking zone is 
intended for parking for more than 8 days. Such parking 
costs PLN 69, and leaving your vehicle in the P2 zone for 15 
days costs PLN 129. 

The car park will be managed by APCOA Parking 
Polska, which is the largest company operating in the 
parking industry in Poland. It manages car parks at Poznań 
and Szczecin airports. Apart from airports, APCOA Parking 
Polska manages the parking infrastructure in cities, namely 
car parks and paid parking zones, and car parks in hospitals, 
office buildings, hotels, and shopping centres. At the press 
conference, Maciej Zawadzki, CEO at APCOA Parking 
Polska, presented the system that is going to be installed at 
Rzeszów International Airport. He highlighted modern and 
reliable Scheidt & Bachmann devices, including entry and 
exit terminals, self-service tills, and parking gates. The system 
will read number plates automatically and verify whether the 
owner of a given vehicle has paid the fee. The system prevents 

‘cheating’ with parking coupons and improves anti-theft 
protection. The self-service tills will accept coins, banknotes, 
and cards. There will also be a service point where the 
car park staff will deal with non-standard cases or arising 
problems. The fees will be charged from late August. •      



RZESZÓW

KOLBUSZOWA 

STALOWA 
WOLA

RUDNIK NAD SANEM

RUDAWK A
RYMANOWSK A

BÓBRK A

ŻARNOWIEC

PODKARPACKIE 
KRAINA RÓŻNORODNOŚCI

PODKARPACKIE – A LAND OF DIVERSITY

…DLA POSZUKIWACZY PRZYGÓD. DLA CIEKAWYCH ŚWIATA. DLA WIELBICIELI PIĘKNA. DLA TURYSTÓW PRAGNĄCYCH CISZY 
I BLISKOŚCI Z NATURĄ. PODKARPACKIE, REGION POŁOŻONY NA POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCU POLSKI, TO KRAINA 
RÓŻNORODNOŚCI. PREZENTUJEMY CIEKAWOSTKI KULTUROWE I PRZYRODNICZE Z REGIONU PODKARPACIA.

… FOR THRILL-SEEKERS. FOR CURIOUS 
MINDS. FOR ADMIRERS OF BEAUTY. FOR 
TOURISTS LOOKING FOR SILENCE AND NATURE. 
PODKARPACKIE, A REGION IN SOUTH-EASTERN 
POLAND, IS A LAND OF DIVERSITY. HAVE A LOOK 
AT OUR PICK OF INTERESTING FACTS ABOUT THE 
CULTURE AND NATURE OF PODKARPACIE.

Życie codzienne Lasowiaków i Rzeszowiaków szcze-
gólnie atrakcyjnie jest prezentowane w wakacyjne nie-
dziele w skansenie w Kolbuszowej, kiedy to zagrody 
„ożywają” i spotkać tu można ludowych twórców. 

Everyday life of Lasowiaki and Rzeszowiaki people 
is interestingly presented during summer Sundays 
in Kolbuszowa open-air museum, where farmhouse 
come to life, and where you can meet local cra� sman.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nale-
ży do największych na wolnym powietrzu muzeów 
w całej Europie.

Folk Architecture Museum in Sanok is one of the 
biggest open-air museums in whole Europe.

Sztuka szeroko dostępna? Osoby niewidome i słabowidzące 
mogą poprzez percepcję dotykową zwiedzać galerię wyjątko-
wego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Art available for everyone? Blind and shortsighted people can 
experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions 
thanks to touch-perception technology.

Ręcznie wyplatane kosze, kufry czy nawet stroje wiklinowe podzi-
wiać można w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Wi-
klina dotarła tu w XIX w. aż ze Stanów Zjednoczonych. 

Handmaid woven baskets, chests and even wicker clothes can be 
seen at the Wicker Center in Rudnik nad Sanem. Wicker came 
here in 19th century from USA.

Sentymentalna podróż w czasy dzieciństwa? W Rzeszowie 
mieści się wyjątkowe, bo pierwsze w Polsce Muzeum Dobrano-
cek prezentujące przedmioty związane z popularnymi w PRL 
dobranockami.

Sentimental trip to childhood? � ere is an extraordinary place 
for that, located in Rzeszów, � rst in Poland, Bedtime Cartoon 
Museum, showcasing memorabilia connected to popular in 
communist Poland bedtime cartoons.

Szajna Galeria w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 
mieści jedyną w Polsce i na świecie stałą ekspozycję prac profesora 
Józefa Szajny, jednego z najważniejszych artystów XX w. 

Szajna Gallery in Wanda Siemaszkowa’s � eatre has the only one 
in Poland, and even the whole world, exhibition of professor Józef 
Szajna works, one on the most important artists of 20th century.

Niewielki, ale niezwykle klimatyczny dworek w Żar-
nowcu z XVIII w. to siedziba muzeum słynnej pol-
skiej poetki – Marii Konopnickiej.

Small, but soulful palace from 18th century in 
Żarnowiec, is a museum of a famous polish 
poet – Maria Konopnicka.

Najliczniejsza kolekcja lamp na� o-
wych? Muzeum Podkarpackie w Kro-
śnie – więcej eksponatów nie znajdzie-
cie w całej Europie.

� e biggest collection of oil lamps? 
Subcarpathian Museum in Krosno 
– you can’t � nd more in the whole 
Europe!

Jedyne w Polsce interaktywne centrum prezentujące historię 
hutnictwa szkła znajduje się w Krośnie. W Centrum Dziedzic-
twa Szkła można zakupić pamiątki z regionu oraz spróbować 
własnych sił w różnych technikach obróbki szkła.

Only one in Poland, interactive center that presents history of 
glasswork is located in Krosno. In the Heritage Center of Glass, 
you can buy regional memorabilia and try your luck in many 
technics of glasswork..

fot. Krzysztof Zajączkowski
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Synagoga w Łańcucie – cudownie ocalała, barokowa budowla to jeden z naj-
świetniejszych przykładów zachowanej architektury synagogalnej w Europie 
Środkowej.

Synagogue in Łańcut – amazingly saved, baroque building is one of the greatest 
examples of preserved synagogue architecture in Central Europe.

Unikatowa bizantyjska, jedna z pięciu zachowanych na świecie gemm (rodzaj 
amuletu) z XI–XII w. wykonana w kamieniu (heliotrop) to wyjątkowy eksponat 
otwierający jedną z wystaw Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Unique, Byzantine and one of the � ve remaining in the whole world gemms 
(a kind of amulet) from 11-12th century, made from rock (heliotrope) is an extraor-
dinary piece, that you can see at the National Museum of Przemyśl.

Jeśli chcesz poznać proces produkcji bro-
warniczej, zwiedź stałą ekspozycję Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. Browarnictwo tych okolic 
to lokalna tradycja sięgająca aż XVI w.

If you want to � nd out how the beer 
is made, come to Museum of Ziemia 
Leżajska. Brewery from this region is 
a local tradition that goes back to XVI 
century.

www.podkarpackie.travel

Niepozorny pałacyk i jego tajemnice? System korytarzy dla służby całkowicie 
niezależny od „normalnych” ciągów komunikacyjnych to jedna z nich – reszty 
dowiedzcie się sami w Muzeum w Przeworsku.

Inconspicuous palace and its secrets? Great system of service hallways, com-
pletely independent of “normal” walking routes is one of them – you can � nd out 
about the rest while visiting Museum at Przeworsk.

Oranżeria, storczykarnia, powozownia, biblioteka, sztuka cerkiewna, ale przede 
wszystkim wyjątkowe wnętrza zamkowe. Wszystko to w ramach zwiedzania Muzeum
-Zamku w Łańcucie należy zamieścić na turystycznej check-liście. 

Orangery, orchid-house, carriage house, library, orthodox art, and most important-
ly – castle interior. Every one of these can be found at Castle-Museum in Łańcut – it 
should de� nitely be on every  tourist’s checklist.

Pamiątka z Podkarpackiego? Siwaki z Medyni Głogowskiej i wie-
le innych wytwarzanych w Zagrodzie Garncarskiej ceramicznych 
skarbów sprawdzi się zarówno jako ozdoba, jak i element wyposa-
żenia kuchni. 

Memorabilia from Subcarpathian region? Silver earthen pots from 
Medynia Głogowska and many others ceramic treasures from 
Zagroda Garncarska can be used as a decoration or useful kitchen 
utensil.

Uwaga! Osobowość przyrodnicza, 
geologiczny fenomen na skalę kra-
ju – Ściana Olzy w Rudawce Ryma-
nowskiej, czyli najwyższa w polskich 
Karpatach ściana łupków menilito-
wych – widowiskowa gratka nie tylko 
dla fanów geoturystyki.

Attention! Curiosity of nature, 
geological phenomenon on nation-
al scale – Olza Wall in Rudawka 
Rymanowska – the highest me-
nilite slates in polish side of Car-
pathian Mountains – it’s a visual 
treat not only to geo-tourism en-
thusiasts.

„Poddasze pełne wspomnień”, na którym mieszkańcy niewielkiej 
miejscowości Jarocin pielęgnują przeszłość. Zwiedzisz je, wcho-
dząc do tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury. 

“Attic full of memories” – where natives from a small place called 
Jarocin care about the past. You can go there while visiting local 
Communal Culture Center.

Początek światowego przemysłu 
na� owego? Texas? Arabia Saudyj-
ska? Nie! Niepozorna Bóbrka k. 
Krosna. To tu wszystko się zaczęło. 
Jak? Dowiesz się, zwiedzając Mu-
zeum Przemysłu Na� owego i Ga-
zowniczego im. I. Łukasiewicza.

Oil industry beginnings? Texas? 
Saudi Arabia? Not even close! It 
started in inconspicuous Bóbrka 
near Krosno. How? You can � nd 
out while visiting Museum of 
Oil and Gas Industry Ignacy Łu-
kasiewicz.

fot. Krzysztof Zajączkowski

Zapora wodna na Jeziorze Solińskim to naj-
wyższa betonowa zapora wodna, a także naj-
większa budowla hydrotechniczna w Polsce 
(prawie 82 m wysokości i 664 m długości). 

Dam on the Soliński Lake is the biggest con-
crete dam and the biggest hydraulic structure 
in the Poland (it’s almost 82 m high and 664 
m long). 

fot. Piotr Pituła

fot. Waldemar Sosnowski
Z czego wytwarzana jest od wieków 
królowa polskich nalewek, dereniów-
ka? Z wyjątkowo zdrowego owocu – 
wizytówki Arboretum w Bolestraszy-
cach – derenia jadalnego.”

What are the ingredients of the cen-
turies old, queen of polish tincture – 
dereniówka? It’s made from an amaz-
ing fruit, Arboretum’s in Bolestraszyce 
trademark – cornelian cherry.
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PODKARPACKIE 
KRAINA RÓŻNORODNOŚCI

PODKARPACKIE – A LAND OF DIVERSITY

…DLA POSZUKIWACZY PRZYGÓD. DLA CIEKAWYCH ŚWIATA. DLA WIELBICIELI PIĘKNA. DLA TURYSTÓW PRAGNĄCYCH CISZY 
I BLISKOŚCI Z NATURĄ. PODKARPACKIE, REGION POŁOŻONY NA POŁUDNIOWO-WSCHODNIM KRAŃCU POLSKI, TO KRAINA 
RÓŻNORODNOŚCI. PREZENTUJEMY CIEKAWOSTKI KULTUROWE I PRZYRODNICZE Z REGIONU PODKARPACIA.

… FOR THRILL-SEEKERS. FOR CURIOUS 
MINDS. FOR ADMIRERS OF BEAUTY. FOR 
TOURISTS LOOKING FOR SILENCE AND NATURE. 
PODKARPACKIE, A REGION IN SOUTH-EASTERN 
POLAND, IS A LAND OF DIVERSITY. HAVE A LOOK 
AT OUR PICK OF INTERESTING FACTS ABOUT THE 
CULTURE AND NATURE OF PODKARPACIE.

Życie codzienne Lasowiaków i Rzeszowiaków szcze-
gólnie atrakcyjnie jest prezentowane w wakacyjne nie-
dziele w skansenie w Kolbuszowej, kiedy to zagrody 
„ożywają” i spotkać tu można ludowych twórców. 

Everyday life of Lasowiaki and Rzeszowiaki people 
is interestingly presented during summer Sundays 
in Kolbuszowa open-air museum, where farmhouse 
come to life, and where you can meet local cra� sman.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nale-
ży do największych na wolnym powietrzu muzeów 
w całej Europie.

Folk Architecture Museum in Sanok is one of the 
biggest open-air museums in whole Europe.

Sztuka szeroko dostępna? Osoby niewidome i słabowidzące 
mogą poprzez percepcję dotykową zwiedzać galerię wyjątko-
wego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Art available for everyone? Blind and shortsighted people can 
experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions 
thanks to touch-perception technology.

Ręcznie wyplatane kosze, kufry czy nawet stroje wiklinowe podzi-
wiać można w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Wi-
klina dotarła tu w XIX w. aż ze Stanów Zjednoczonych. 

Handmaid woven baskets, chests and even wicker clothes can be 
seen at the Wicker Center in Rudnik nad Sanem. Wicker came 
here in 19th century from USA.

Sentymentalna podróż w czasy dzieciństwa? W Rzeszowie 
mieści się wyjątkowe, bo pierwsze w Polsce Muzeum Dobrano-
cek prezentujące przedmioty związane z popularnymi w PRL 
dobranockami.

Sentimental trip to childhood? � ere is an extraordinary place 
for that, located in Rzeszów, � rst in Poland, Bedtime Cartoon 
Museum, showcasing memorabilia connected to popular in 
communist Poland bedtime cartoons.

Szajna Galeria w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 
mieści jedyną w Polsce i na świecie stałą ekspozycję prac profesora 
Józefa Szajny, jednego z najważniejszych artystów XX w. 

Szajna Gallery in Wanda Siemaszkowa’s � eatre has the only one 
in Poland, and even the whole world, exhibition of professor Józef 
Szajna works, one on the most important artists of 20th century.

Niewielki, ale niezwykle klimatyczny dworek w Żar-
nowcu z XVIII w. to siedziba muzeum słynnej pol-
skiej poetki – Marii Konopnickiej.

Small, but soulful palace from 18th century in 
Żarnowiec, is a museum of a famous polish 
poet – Maria Konopnicka.

Najliczniejsza kolekcja lamp na� o-
wych? Muzeum Podkarpackie w Kro-
śnie – więcej eksponatów nie znajdzie-
cie w całej Europie.

� e biggest collection of oil lamps? 
Subcarpathian Museum in Krosno 
– you can’t � nd more in the whole 
Europe!

Jedyne w Polsce interaktywne centrum prezentujące historię 
hutnictwa szkła znajduje się w Krośnie. W Centrum Dziedzic-
twa Szkła można zakupić pamiątki z regionu oraz spróbować 
własnych sił w różnych technikach obróbki szkła.

Only one in Poland, interactive center that presents history of 
glasswork is located in Krosno. In the Heritage Center of Glass, 
you can buy regional memorabilia and try your luck in many 
technics of glasswork..

fot. Krzysztof Zajączkowski
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Synagoga w Łańcucie – cudownie ocalała, barokowa budowla to jeden z naj-
świetniejszych przykładów zachowanej architektury synagogalnej w Europie 
Środkowej.

Synagogue in Łańcut – amazingly saved, baroque building is one of the greatest 
examples of preserved synagogue architecture in Central Europe.

Unikatowa bizantyjska, jedna z pięciu zachowanych na świecie gemm (rodzaj 
amuletu) z XI–XII w. wykonana w kamieniu (heliotrop) to wyjątkowy eksponat 
otwierający jedną z wystaw Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Unique, Byzantine and one of the � ve remaining in the whole world gemms 
(a kind of amulet) from 11-12th century, made from rock (heliotrope) is an extraor-
dinary piece, that you can see at the National Museum of Przemyśl.

Jeśli chcesz poznać proces produkcji bro-
warniczej, zwiedź stałą ekspozycję Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. Browarnictwo tych okolic 
to lokalna tradycja sięgająca aż XVI w.

If you want to � nd out how the beer 
is made, come to Museum of Ziemia 
Leżajska. Brewery from this region is 
a local tradition that goes back to XVI 
century.

www.podkarpackie.travel

Niepozorny pałacyk i jego tajemnice? System korytarzy dla służby całkowicie 
niezależny od „normalnych” ciągów komunikacyjnych to jedna z nich – reszty 
dowiedzcie się sami w Muzeum w Przeworsku.

Inconspicuous palace and its secrets? Great system of service hallways, com-
pletely independent of “normal” walking routes is one of them – you can � nd out 
about the rest while visiting Museum at Przeworsk.

Oranżeria, storczykarnia, powozownia, biblioteka, sztuka cerkiewna, ale przede 
wszystkim wyjątkowe wnętrza zamkowe. Wszystko to w ramach zwiedzania Muzeum
-Zamku w Łańcucie należy zamieścić na turystycznej check-liście. 

Orangery, orchid-house, carriage house, library, orthodox art, and most important-
ly – castle interior. Every one of these can be found at Castle-Museum in Łańcut – it 
should de� nitely be on every  tourist’s checklist.

Pamiątka z Podkarpackiego? Siwaki z Medyni Głogowskiej i wie-
le innych wytwarzanych w Zagrodzie Garncarskiej ceramicznych 
skarbów sprawdzi się zarówno jako ozdoba, jak i element wyposa-
żenia kuchni. 

Memorabilia from Subcarpathian region? Silver earthen pots from 
Medynia Głogowska and many others ceramic treasures from 
Zagroda Garncarska can be used as a decoration or useful kitchen 
utensil.

Uwaga! Osobowość przyrodnicza, 
geologiczny fenomen na skalę kra-
ju – Ściana Olzy w Rudawce Ryma-
nowskiej, czyli najwyższa w polskich 
Karpatach ściana łupków menilito-
wych – widowiskowa gratka nie tylko 
dla fanów geoturystyki.

Attention! Curiosity of nature, 
geological phenomenon on nation-
al scale – Olza Wall in Rudawka 
Rymanowska – the highest me-
nilite slates in polish side of Car-
pathian Mountains – it’s a visual 
treat not only to geo-tourism en-
thusiasts.

„Poddasze pełne wspomnień”, na którym mieszkańcy niewielkiej 
miejscowości Jarocin pielęgnują przeszłość. Zwiedzisz je, wcho-
dząc do tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury. 

“Attic full of memories” – where natives from a small place called 
Jarocin care about the past. You can go there while visiting local 
Communal Culture Center.

Początek światowego przemysłu 
na� owego? Texas? Arabia Saudyj-
ska? Nie! Niepozorna Bóbrka k. 
Krosna. To tu wszystko się zaczęło. 
Jak? Dowiesz się, zwiedzając Mu-
zeum Przemysłu Na� owego i Ga-
zowniczego im. I. Łukasiewicza.

Oil industry beginnings? Texas? 
Saudi Arabia? Not even close! It 
started in inconspicuous Bóbrka 
near Krosno. How? You can � nd 
out while visiting Museum of 
Oil and Gas Industry Ignacy Łu-
kasiewicz.

fot. Krzysztof Zajączkowski

Zapora wodna na Jeziorze Solińskim to naj-
wyższa betonowa zapora wodna, a także naj-
większa budowla hydrotechniczna w Polsce 
(prawie 82 m wysokości i 664 m długości). 

Dam on the Soliński Lake is the biggest con-
crete dam and the biggest hydraulic structure 
in the Poland (it’s almost 82 m high and 664 
m long). 

fot. Piotr Pituła

fot. Waldemar Sosnowski
Z czego wytwarzana jest od wieków 
królowa polskich nalewek, dereniów-
ka? Z wyjątkowo zdrowego owocu – 
wizytówki Arboretum w Bolestraszy-
cach – derenia jadalnego.”

What are the ingredients of the cen-
turies old, queen of polish tincture – 
dereniówka? It’s made from an amaz-
ing fruit, Arboretum’s in Bolestraszyce 
trademark – cornelian cherry.



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 FR8224 738

--- -5-- 20:10 22:00 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-- - - - 20:25 22:30 FR863 738

---4-6- 22:05 0:10 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 FR7622 738

---4-- - 18:15 20:00 FR7622 738

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

-2----- 21:14 21:20 FR3473 738

---4--- 21:50 21:25 FR3473 738

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

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

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

---4--7 10:45 12:20 FR2137 738

--3---- 11:10 12:45 FR2137 738

-2---6- 15:35 17:10 FR2137 738

--3--- 15:40 17:15 FR2135 738

----5-- 20:45 22:20 FR2137 738

------7 21:55 23:30 FR2137 738

1------ 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

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

------7 10:05 11:55  FR3203 738

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

1234567
(BRAK REJSÓW  02, 07, 10, 14, 21, 

23.06.2019)
06:15 07:40 LH1607 CRJ9

----5--
(REJSY 07, 14.06.2019) 06:20 07:45 LH1607 CRJ9

1234567
(BRAK REJSU 01.06.2019) 13:20 14:45 LH1607 CRJ9

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

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

1------ 13:50 17:30 LO017 B787-8

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

-2----- 05:25 6:25 LO3804 E175

123456 05:35  06:35 LO3804 E195

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E175

1234567 12:00 12:55 LO3802 DH4

1234567 14:55 15:45 LO3808 E190/E195/A320

----5-- 17:50 18:45 LO3808 DH4/E195

1234-67 18:00 18:55 LO3808 DH4

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

1- - - - - - 06:30 10:15 FR8224 738

--- -5-- 16:00 19:45 FR8224 738

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

-2-- - - - 16:00 20:00 FR862 738

---4-6- 17:40 21:40 FR862 738

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

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

-2-- -6- 06:10 09:50 FR7622 738

---4-- - 14:10 17:50 FR7622 738

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

-2----- 17:55 21:20  FR3472 738

---4--- 18:00 21:25  FR3472 738

-----6- 18:05 21:30  FR3472 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.07.2019 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.07.2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

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

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

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

---4--7 06:55 10:20 FR2136 738

--3---- 07:20 10:45 FR2136 738

-2---6- 11:45 15:10 FR2136 738

--3----- 11:50 15:15 FR2136 738

----5-- 16:55 20:20 FR2136 738

------7 18:00 21:25 FR2136 738

1------ 18:10 21:35 FR2136 738

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

--3---- 08:30 12:15 FR3202 738

------7 05:55 09:40 FR3202 738

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

1234567
(BRAK REJSÓW  03, 04, 24.06.2019) 11:15 12:40 LH1618 CRJ9

1234567 21:35 23:00 LH1606 CRJ9

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

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

1------ 19:25 10:00 LO018 AIRBUS A340-300

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

------7 21:15 23:55 LO170 B737-800

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

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 10:35 11:30 LO3801 DH4

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

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

1234-6- 16:25 17:20 LO3807 DH4/ E190

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

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

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-- - - 14:15 15:45 FR4899 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-- - - 16:10 19:40 FR4900 738





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe




