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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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Nie będę cię jakoś specjalnie przedstawiał, zrobisz 
to sama podczas tej rozmowy, ale jedną rzecz muszę 
powiedzieć: Znamy się z tafli lodowej – z hokeja, to 
może wielu zaskoczyć, prawda?
Potwierdzam Wojtku, może to wielu zaskoczyć.

Jak to się stało, że stałaś się hokeistką?
Namówił mnie Mateusz Dewera, z którym zrobiłam spek-
takl teatralny w Krakowie. Kiedyś na próbie powiedział: 
„Ewka, przecież ty jesteś troszkę chyba nawet znana... jeź-
dzisz na łyżwach?” Opowiedziałam, że tak. „To chodź do 
naszej reprezentacji!” No więc poszłam.

Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich, 
uściślijmy. Dobrze ci z tym było albo jest nadal?
Było bardzo fajnie i nadal chyba jest bardzo fajnie, co praw-
da coraz rzadziej mam czas bywać i aktywnie uczestniczyć 
w życiu reprezentacji, ale wspominam to bardzo pozytyw-
nie. Tym bardziej, że poznałam przy tej okazji tyle zaczadzi-
stych osób - redaktorów telewizyjnych, pisarzy, radiowców, 
a czasami to wszystko mieści się w jednej osobie, która te-
raz tu siedzi i ze mną rozmawia (śmiech).

Traktowałaś to bardziej jako zabawę czy 
promocję siebie?
Fakt jest taki, że jak wchodziłam do reprezentacji to nie 
miałam o niej zielonego pojęcia. Traktowałam ją czysto 
zabawowo - pojeździmy na łyżwach, przeżyjemy przygodę. 
Nigdy tego nie rozumiałam w kategoriach promocyjnych 
czy marketingowych. Zupełnie nie. Chodziło o spotkanie 
z ludźmi i robienie nowych, fajnych rzeczy. A kiedy jeszcze 
się okazało, że przy tej okazji można zebrać jakąś wcale 
niemałą sumę pieniędzy na szczytny cel, no to już w ogóle 
byłam przeszczęśliwa.

Przechodzą już do Twoich bardziej „podstawowych” 
zainteresowań, bo to też jest, używają kolokwialnego 
języka – mega. Bardzo dużo podróżujesz i występujesz.
To prawda - bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo występu-
ję. I to w bardzo różnych kontekstach, na różnych scenach. 
Czasem jest to stand-up, czasem teatr, czasami kabaret 
albo film. Zdarza się prowadzenie jakiejś imprezy albo im-
prowizacja. Robię bardzo dużo różnych rzeczy.

A która z tych rzeczy najwięcej przyjemności ci sprawia?
Myślę, że właśnie ciągłe zmienianie tych rzeczy powoduje, 
że każda z nich sprawia mi dużo przyjemności. Za każdym 
razem, kiedy za długo się zawieszam na jednym działa-
niu, zaczyna się wkradać rodzaj rutyny, przyzwyczajenia. 
Bardzo sobie cenię zmianę klimatów, publiczności, to że 

każda z tych dziedzin, choć bardzo bliska, jest po prostu 
inna. Różni są też ludzie, którzy się tymi dziedzinami zaj-
mują i ci, którzy przychodzą te wydarzenia oglądać. I to jest 
w tym „zaczadziste”.

Jak to się w ogóle zaczęło u ciebie? Bo to trochę trzeba 
wyssać z mlekiem matki, trzeba mieć do tego dryg, 
talent. Kto to u ciebie odkrył?
Chyba sama to w sobie odkryłam. Już jako szkrab wie-
działam, że chcę być aktorką i to mnie prowadziło przez 
całe życie - w różne przestrzenie, rejony i prowadzi nadal. 
W ten sposób poznałam Abelarda Gizę, z którym przez 
15 lat współtworzyliśmy kabaret Limo. Po zakończeniu 
działalności kabaretu każdy z nas podjął indywidualną 
drogę rozwoju. Ja zrobiłam eksternistyczny dyplom aktora 
dramatycznego - grałam i gram w teatrach w całym kraju. 
Zaczęłam zajmować się stand-upem - na początku pewnie 
bardziej dlatego, bo stawał się on co raz bardziej popularny. 
Ale z czasem z coraz większą ciekawością zaczęłam obser-
wować to, co się dzieje i doceniać te nową formę wyrazu. 
I tak się zaczęło.

A dlaczego rozpadł się kabaret Limo? To właśnie 
z tego powodu, że każdy z was chciał pójść 
własną drogą?
Tak, myślę że w ogóle teraz wiele kabaretów dociera do 
punktu rozpadowego, odchodzą ich członkowie, kabare-
ty zawieszają działalność albo działają w ograniczonym 
składzie. Myślę, że to jest absolutnie naturalna droga 
każdego z nas, droga rozwoju, pójścia dalej. My w kaba-
recie Limo zaczęliśmy się trochę dusić. Mieliśmy bardzo 
dużo miłości dla tej grupy, ale jednak każdy z nas za-
czął dużo lepiej czuć się indywidualnie, poza kabare-
tem. Oczywiście, bawiło nas to i cieszyło do ostatniej 
chwili, ale myślę, że Abelard podjął decyzję o zakończe-
niu działalności w idealnym momencie. W trakcie tego 
ostatniego roku Limo jeszcze raz nas w sobie rozkochało. 
To roczne pożegnanie było pięknym, wzruszającym, bar-
dzo dobrym dla nas czasem.

Wspomniałaś o egzaminie, aktorka dramatu, tak to 
chyba nazywa się oficjalnie, to też jest coś, co trochę 
może zaskoczyć widzów i czytelników, bo jesteś 
postrzegana raczej jako kabareciara, stand-uperka. 
A tu nagle aktorka dramatu. Poważna sprawa.
To jest poważna sprawa, świat chyba ciągle nie do końca 
chce mi wierzyć, ale ja jestem aktorką dramatyczną i to, 
jak się potoczyła moja droga to trochę jest poza mną - w su-
mie nie wiem jak do tego doszło, tak się po prostu stało. 
Najwyraźniej to jest dla mnie najkrótsza droga dojścia tam, 

TO J E ST POWA Ż NA SPR AWA, ŚW I AT CH Y BA 
CI ĄGLE N I E DO KOŃC A CHCE M I W I ER Z YĆ, A LE JA 

J E STEM A KTOR K Ą DR A M AT YCZ NĄ I TO, JA K SI Ę 
POTOCZ Y Ł A MOJA DROGA TO TROCH Ę J E ST POZA 

M NĄ W SU M I E N I E W I EM JA K DO TEG O DOSZŁ O.
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gdzie idę. W sumie, bardzo cieszę się na to 
„zaskoczenie widza” mym emploi dramatycz-
nym. Wierzę, że to się rychło wydarzy i urze-
czywistni, że dam się poznać z tej lirycznej 
strony szerszej publiczności.

Ale będziesz miała chyba problem ze 
zmianą wizerunku, nie uważasz?
Szczerze mówiąc, to jest mniej ważne. To ja-
sne, że są szuflady, do których ktoś nas wkła-
da, ale jestem pewna, że z każdej, jeśli tylko się 
chce, można wyjść.

Aktorka dramatu to jedno. Brałaś kiedyś 
nawet lekcje śpiewu.
Tak, brałam i na pewno do nich wrócę.

Co ty dziewczyno chcesz w końcu 
w życiu robić?
A po co podejmować decyzję? Po co się zamy-
kać, ograniczać? Tyle genialnych rzeczy mnie 
spotkało właśnie przez to, że pozostaje otwar-
ta. Miałam moment, że zaczęłam się upierać, 
iż jako aktorka dramatyczna nie chcę się już 
zajmować kabaretem. Denerwowałam się na-
wet, kiedy ktoś nazywał mnie „kabareciarą”. 
Matko i córko! A przecież jestem. I kabarecia-

rą, i aktorką. I piszę, i śpiewam, i tańczę, i w su-
mie mogę robić, czego dusza zapragnie - ona 
wie co robić. Jeśli się otworzysz to zaczyna 
„zdarzać się” wiele absolutnie niezwykłych 
rzeczy i okazuje się, że to, czego chcesz jest 
właśnie tam, gdzie byś nie przypuszczał, że to 
znajdziesz. I to jest petarda! Ostatnio miałam 
spotkanie autorskie, na którym pan z pierw-
szego rzędu zapytał czy jestem w stanie się 
na tym wszystkim skupić? Czy nie lepiej 
skupić się na jednej rzeczy? I  szczerze? 
Być może lepiej, skuteczniej, ale ja wybie-
ram inną drogę. To, że zrobiłam dyplom, 
zaczęłam pisać, nauczyłam się śpiewać... to 
pokazuje, że wszystko jest możliwe. I to jest 
ekstra! Możemy wszystko.

Poza tym wszystkie swoje umiejętności 
potrafisz wymieszać i wykorzystywać 
w kilku różnych aspektach.
Dokładnie tak. I to też jest coś, co mnie bardzo 
fascynuje i ciekawi. Chyba to właśnie ciekawi 
mnie najbardziej. Wspólnie z zespołem Teatru 
Żelaznego w Katowicach zrobiliśmy spektakl 
pt. „Parapetówka”, w którym występuje wła-
śnie takie wymieszanie komedii z dramatem. 
Widz dostaje coś, co go bawi i wzrusza na zmia-

nę. Widzę, że pani w pierwszym rzędzie śmieje 
się w głos, a za chwilę ociera łzy wzruszenia, 
po czym przez te łzy śmieje się jeszcze moc-
niej… To jest fascynujące! Nie wiem dokąd ta 
ekscytacja mnie zaprowadzi, ale taki kierunek 
pociąga mnie bardzo.

Powiedz w skrócie, jak wyglądały twoje 
ostatnie trzy miesiące? Co robiłaś?
W skrócie to jeżdżę, gram, potem wracam, 
gram, potem wyjeżdżam, gram, potem wra-
cam, gram, w międzyczasie coś piszę, po-
tem trochę śpiewam, potem coś nagrywam 
bądź kręcę - dzieje się bardzo wiele, choć 
i z tej różnorodności wyłania się chyba wzór 
powtarzalności.

Jest jakiś system. A gdzie jest twój dom?
Gdzie jest twój dom, dziewczynko? Gdzie 
cię odprowadzić? W Krakowie, mieszkam 
w Krakowie.

Dziś przyjechałaś ze Szczecina, do 
Szczecina jechałaś z Krakowa, po 
drodze był Goleniów.
Pochodzę z Pruszcza Gdańskiego, a miesz-
kam w Krakowie. Mieszkam tam od sześciu 



...TO JASN E, ŻE SĄ 
SZU FLA DY, DO KTÓRYCH 
KTOŚ NAS W K ŁA DA, 
A LE JESTEM PEW NA, ŻE 
Z K A ŻDEJ, JEŚLI TY LKO 
SIĘ CHCE, MOŻ NA W YJŚĆ.

lat. Przez wiele lat powtarzałam, że od dwóch - jak już były 
trzy to nadal mówiłam, że dwa. Nie zmieniło się to także 
po czterech latach. To chyba pokazywało jak bardzo nie je-
stem tam zakorzeniona, ale od jakiegoś roku czy półtora, 
coraz bardziej w to miejsce wrastam. Kocham Kraków.

Polska jest pięknym krajem, prawda?
Bardzo. Jestem też zakochana w Polsce.

Jest się z czego śmiać w Polsce?
Nooo…

Mówisz o politykach w swoich stand-upach?
Prawie w ogóle, a jeśli nawet to z bardziej ogólnej per-
spektywy.

Polityka jest śmieszna, sama w sobie.
Bardzo. Chociaż o ile jeszcze jakiś czas temu polityka mnie 
dotykała, to dziś bardzo zmieniłam podejście do tego tema-
tu. Po prostu przestałam być na bieżąco, przestałam inte-
resować się informacjami, które w ogóle mi nie służą i nie 
są mi do niczego potrzebne. Przestałam sobie wmawiać, 
że to jest ważne. I nie uwierzysz, ale od razu okazało się, że 
rzeczywiście to nie jest ważne. To znaczy to jest ważne i nie-
ważne jednocześnie - to my decydujemy czemu poświęca-
my uwagę. Ja wybieram naturę, spotkania z fajnymi ludźmi 
i zwierzęta, które kocham z serducha całego.

Lubisz komplikować.
Ekstra, co nie? Po prostu świadomie decyduję o tym, co do 
mnie przychodzi. Tyle.

I co ma na ciebie wpływ…
Tak. I wybieram rzeczy, które lubię, które mnie uspokajają, 
dają radość i satysfakcję, a nie te, które mi tego nie dają. Po 
co skupiać uwagę na czymś, co nas irytuje? Czytać o tym, 
oglądać newsy, „być na bieżąco” i frustrować się coraz 
bardziej? Czy nie lepiej wyleźć z domu i zobaczyć, że jest 
pięknie? Nawet w mieście. Ty nawet nie wiesz jaki piękny 
z perspektywy Odry jest Szczecin. Przedwczoraj przed 
występem znajomy przewiózł nas motorówką i widziałam 
parę orłów! Orłów! Rozumiesz?! Patrzysz i nie wierzysz, że 
coś takiego jest rzut beretem od dużej aglomeracji. To było 
zjawiskowe! Pogoda piękna, świetni ludzie i pęd naszego 
„statku” - czułam się po prostu jak w Los Angeles, tylko 
z Wałami Chrobrego w tle. Czad!

Rewelacja. Mówiłaś o pisaniu… Czy to pisanie to 
tworzenie tekstów do standupów?
Tak, do stand-upu, kabaretu, teatru - w tym spekta-
klu, o którym wspominałam, część tekstu jest moje-
go autorstwa.

A ile w tym jest improwizacji?
W samym pisaniu… Wyłącznie, w występach, oj zdarza 
się, że bardzo dużo. To, że każdy występ jest inny to jedno, 
ale zdarzają się opcje naprawdę wyjątkowe. Grasz występ, 
śpiewasz piosenkę i nagle widzisz, że przed sceną, na pu-
stym parkiecie staje szef firmy - w garniturze i w czapce 
z lisa. Stanął i stoi. Nic nie mówi, nie zagaduje, nie przeszka-
dza. Po prostu jakby podszedł, żeby obejrzeć sobie występ 
z bliska. No i o. Mogłabym udawać, że go nie ma i mówić to, 
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co sobie przygotowałam. No, ale jak?! Trzeba być tu i teraz, 
więc przyjęłam to, wykorzystałam i w efekcie występ był 
jeszcze lepszy. Pan prezes miał gigantyczny dystans do 
siebie. Bawiliśmy się wspólnie, tańczyliśmy, a publiczność 
była zachwycona!

Ale to jest stand-up. A co z improwizacją, kiedy 
odgrywacie z kimś scenę. Wtedy też jest miejsce na 
improwizację?
W teatralnych spektaklach dużo rzadziej chyba, no chyba 
że takie jest założenie autorów, reżysera.

Musisz się doskonale rozumieć ze swoim partnerem czy 
partnerką na scenie, prawda?
Fajnie jest jak tak jest, ale nie zawsze. Wtedy to ma 
sens i przynosi efekt. Nie masz tak naprawdę wpływu 
na to, jaki jest partner i czasami na tym polega impro-
wizacja. Po prostu być tu i teraz. Musisz być otwarty na 
to, co cię spotyka. Bywa i tak, że nawet jeśli znacie się 
świetnie i współpracujecie od lat, możecie mieć słabszy 
dzień albo dzień tak genialny, że was niesie, jak nigdy. Po 
prostu na scenie, ale i w życiu warto być czujnym i „być 
w kontakcie”. Tak jak w tym wywiadzie możesz się trzy-
mać swoich pytań albo improwizować.

W ogóle się nie trzymam.
No więc improwizujesz i dlatego wydarza się tu fajna roz-
mowa, choć nie wiem jaki będzie jej finał… Tak samo jest 
z byciem na scenie - im bardziej tu i teraz tym lepiej.

Trochę ta improwizacja na scenie zależy od poziomu 
poczucia humoru, jeżeli mówimy oczywiście 
o scenkach kabaretowych. Pamiętam sceny, które 
odgrywałaś z Kaczorem (Łukasz Kaczmarczyk – 
Kabaret Młodych Panów, przyp. autor), znanym nam 
również hokeistą.
(śmiech) Przepraszam, przypomniałam sobie jak Kaczor 
jeździ na łyżwach.

Pamiętam, że wprowadzaliśmy go na lodowisko na 
prezentację. Ale ja nie o tym… Z nim czułaś takie 
„flow”, że wszystko szło idealnie. Czuło się, że oboje 
jesteście na tym samym poziomie poczucia humoru.
Nic dodać, nic ująć! Myślę, że się z Kaczorem bardzo „po-
czuliśmy”. Podobne rzeczy nas bawią - on bawi mnie bar-
dzo, ja go również, a to dobry punkt wyjścia. To jest bardzo 
zdolny gość z gigantycznym darem „gagowania”. Ja mam 
dar wymyślania historii, fabuły, spinania wszystkiego w ca-
łość, więc dobraliśmy się idealnie. Bardzo lubię rzeczy, któ-
re wspólnie robimy.

Kiedy wpisujesz w wyszukiwarkę Ewa Błachnio, 
wiesz co wyskakuje? Jeden z pierwszych 
artykułów: Czy wiedzieliście, że Ewa Błachnio ma 
TAKIE nogi?! Widziałaś to?
Nie wiem, może kiedyś. Śmieszny tytuł, nie?

Ale przyciągający.
Są dwie! Wow! To bardzo miłe, choć ja już chyba prze-
szłam ten etap jarania się nogami. Jak już je policzyłam 
i się upewniłam, że są dwie to mówię ok, teraz można za-
jąć się resztą życia.

...W   Ż YC I U  WA RT O 
BYĆ  C Z U J N Y M  I   „ BYĆ 
W   KO N TA KC I E”.  TA K 

JA K  W   T Y M  W Y W I A D Z I E 
M O Ż E S Z  S I Ę  T R Z Y M AĆ 

S WO I C H  P Y TA Ń  A L B O 
I M PROW I Z OWAĆ .



Jara cię popularność?
Jara mnie sympatia ludzi. Czasem jest śmiesz-
nie, jak mnie ktoś rozpozna – co nie jest ta-
kie oczywiste, bo chyba nie jestem do siebie 
za bardzo podobna w rzeczywistości. I jara 
mnie, że nie widzę reakcji typu: O, pani Ewa 
Błachnio, o kuźwa! i w nogi, tylko: Jej! To 
ona! i mega uśmiech. Ostatnio jechałam po 
krakowskich plantach rowerem i podjechał 
do mnie chłopak i mówi: To pani jest z tego 
kabaretu?! - przejechaliśmy razem połowę 
plant. To jest bardzo miłe i fajnie, że im jest 
ze mną fajnie.

I wiesz, że tak już będzie?
Dlaczego?

Bo taka jesteś. Dziękuję ci bardzo za 
rozmowę.
Ja też dziękuję, bardzo było mi miło, no i do 
zobaczenia! 

ENGLISH

THE WORLD DOES NOT BELIEVE I AM 
A DRAMATIC ACTRESS
I cannot always tell when she is joking or being 
serious although we have known each other for a few 
years and we broke the ice a long time ago. Today, 
I am meeting Ewa Błachnio for a fireside chat.

I won’t introduce you in any special 
way, you’ll do it yourself during 
this conversation, but there’s one 
thing I must say: we met at an ice 
rink – we’re friends from hockey; it's 
surprising, isn’t it?
Affirmative, Wojtek, it's surprising.

How did you become a hockey player?
Mateusz Dewera, with whom I was in a play in 
Cracow, talked me into it. During one of re-
hearsals, he said, ‘Ewka, I guess you’re a little 
famous… Can you ice skate?’ I answered yes. 
‘Join our team then!’ So I did.

The Polish Artists Hockey Team, to be 
precise. Have you enjoyed it?
I have; I mean, currently, I have less time to 
actively participate in the life of the team, but 
I have fond memories of it. The more so be-
cause I’ve met plenty of fantastic people there 
– TV presenters, writers, radio journalists, 
or all of them in one person, like the one I’m 
talking to right now (chuckles).

Was it more fun or promotion to you?
In fact, when I was joining the team, I didn’t 
know anything about it. I treated it as pure 
fun and an adventure. I never looked at it as 
a promotion or marketing opportunity. Not 
at all. I wanted to meet people and do some 

Ś W I A T  N I E  W I E R Z Y ,  Ż E . . .

exciting new things. And when it turned out 
that I could contribute to collecting money for 
a good cause, I was over the moon.

Let’s talk about your ‘general’ interests 
because they’re – to put it rather 
colloquially – awesome. You travel and 
perform a lot.
Indeed – I travel a lot, I perform a lot. In dif-
ferent contexts, on different stages. I deal 
with standup, theatre, cabaret, or film. I also 
host events or do improvisation. I do a varie-
ty of things.

Which one do you enjoy the most?
I think that I enjoy all of them thanks to 
switching from one to another. Every time I do 
one thing for too long, I start to feel mundanity 
and routine. I like changes in climate, audi-
ences, and the fact that each of these fields is 

different although they’re close. They’re done 
and watched by different people. And that’s 
awesome about it.

How did it all start? I guess you must 
have a knack for it, a talent, a thing 
a person takes in with mother’s milk. 
Who discovered it within you?
I discovered it myself. Already when I was 
a child, I knew I wanted to be an actress and 
I followed that dream – it has taken me to 
different fields, areas, regions. That’s how 
I  met Abelard Giza, with whom I  was in 
Limo Cabaret Group for 15 years. When the 
group wound up, each of us went their own 
way. I got an extramural diploma in dramat-
ic acting – I’ve been playing in theatres all 
over Poland. I took up stand-up – at first, be-
cause it was gaining popularity. Over time, 
however, I started to observe it more closely 
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and appreciate this new form of expression. That’s how it 
all began.

Why did Limo split up? Because each of you 
wanted to go their own way?
Yes, I believe a lot of cabaret groups reach a point where 
their members want to leave – they may wind up or con-
tinue performing below strength. I think it’s completely 
natural to move on. Limo started to feel suffocating. We 
loved our group a lot, but each of us started to feel bet-
ter alone, outside cabaret. Of course, we enjoyed it till 
the end, but I think that Abelard decided to wind up the 
group at a perfect time. In the last year of its existence, 
we loved Limo even more. The final year was a beautiful, 
moving, and good time.

You’ve mentioned an exam – you’re a dramatic 
actress, I believe that’s the official term, which 
our readers may find a little surprising, because 
you're known as a cabaret and stand-up 
performer. That ‘dramatic actress’ thing is a bit 
unexpected. It’s kind of a big deal.
It is a big deal. The world still doesn’t want to believe me, 
but I really am a dramatic actress, and it's a little beyond 
me how my life turned out – I don’t know how it hap-
pened, it just did. I guess it must be the shortest way to 
where I’m heading. In fact, I’m glad that the audience is 
surprised with my dramatic emploi. I believe I’ll soon be 
able to show my lyrical side to a wider audience.

But it may be difficult to change your image, 
don’t you think?
To be honest, it doesn’t matter. Of course, we all have our 
labels, but I’m sure that I can step out of mine if I want to.

Dramatic acting is one thing. I’ve heard you also took 
singing lessons.
I did and I’m sure I’ll do it again one day.

What do you really want to do in life?
Why should I pick one thing? Why should I limit myself? 
A lot of amazing things have happened to me thanks 
to my open-minded attitude. There was a time when 
I thought that as a dramatic actress, I shouldn’t perform in 
cabaret any longer. It annoyed me when people called me 
‘a cabaret performer’. Dear Lord! But I am a cabaret per-
former. And an actress. And I write, sing, dance, and I can 
do whatever I want – my heart knows best. If you open up, 
a lot of wonderful things may ‘happen’ to you, and it turns 
out that what you want is where you least expect it. And 
that’s amazing! Recently, during a fan meeting, a man 
from the front row asked me how I could reconcile all 
those things? Wouldn’t it be better to focus on one thing? 
Honestly? Perhaps it would, but I’ve chosen a different 
path. The fact that I graduated, started to write, learned 
to sing… It shows that everything is possible. And that's 
great! We can do everything.

Besides, you can mix all your skills and use them in 
several different ways.
That’s right. I find it fascinating. I was in a play ‘A House-
warming Party’ with Żelazny Theatre Group from Ka-

towice, which combines comedy and drama. The audi-
ence gets a wide range of emotions, from laughing to 
crying. A woman in the front row is laughing out loud 
and in a while, she’s wiping away the tears and laughing 
through the tears… That’s fascinating! I don’t know 
where this excitement will take me, but the direction 
is very alluring.

Tell me in short about your last three months. What 
were you doing?
In short, I set off, performed, came back, performed, left 
again, performed, came back, performed, wrote some-
thing in the meantime, sang a little, recorded or shot some-
thing – a lot of things happened although I believe there is 
some pattern in this diversity.

There is a system. Where is your home?
Where is your home, girl? Where should I take you? In 
Cracow; I live in Cracow.

Today, you came from Szczecin. You went to 
Szczecin from Cracow through Goleniów.
I come from Pruszcz Gdański, but I live in Cracow. 
I’ve been living there for six years. For many years, 
I would say it was two years – when it was three, I still 
claimed it was two. It didn’t change after four years 
either. I guess it showed I didn’t feel I belonged there, 
but for a year or a year and a half, I’ve been settling 
down there. I love Cracow.

Poland is a beautiful country, isn’t it?
It is. I love Poland, too.

Is there a lot to laugh about in Poland?
Oh, yes…

Do you include politics in your stand-up performances?
Hardly ever, and if I do, it’s very general.

Politics in itself is funny.
It’s hilarious. Some time ago, politics bothered me, but 
my attitude has changed. I’m not really up to date. I’m 
no longer interested in information which I don't need. 
I stopped telling myself it’s important. And, you won't be-
lieve it, it turned out it really wasn't important. I mean, it’s 
important and irrelevant at the same time – it’s up to you 
what you care about. I prefer nature, meeting great people, 
and animals, which I love with all my heart.

You like to complicate things.
Cool, isn’t it? I just consciously choose what I surround my-
self with. That’s it.

And what affects you…
Yes. And I choose things which I like, which bring me 
peace, joy, and satisfaction instead of those which don’t 
give me all those things. Why should I focus on things 
which I find annoying? Read about them, watch the 
news, ‘keep up to date’, and feel more and more frus-
trated? Isn't it better to go out and see how beautiful the 
world is? Even in the city. You don’t know how beautiful 
Szczecin is when seen from the Oder River. The day be-
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fore yesterday, before my performance, a friend of mine 
took us for a  sail, and I  even saw a  few eagles. Eagles! 
Can you imagine?! You see it and you can’t believe it can 
happen so close to a big city. It was incredible! Beautiful 
weather, great people, and the rush of our boat – I felt as 
if I was in Los Angeles, but with Chrobry Embankment 
in the background. Awesome!

Amazing. You’ve mentioned writing… Do you mean 
writing texts for stand-up performances?
Yes, stand-up, cabaret, theatre – I’m the author of a part 
of the play I’ve mentioned.

How much improvisation is there?
In writing… It’s nothing but improvisation. During per-
formances, it often happens, too. The fact that every per-
formance is different is one thing, but some of them are 
really special. For example, you’re singing a song and all 
of a sudden, in front of the stage, you see the head of the 
company wearing a suit and a fox hat. He’s just standing 
there. He doesn’t say anything, doesn’t distract or dis-
turb you. As if he wanted to watch the performance close 
up. Well. I could pretend he’s not there and say what I'd 
prepared. But how?! I need to be here and now, so I de-
cided to take it and use it, and it made my performance 
even better. He had a good sense of humour. We had fun, 
we danced, and the audience loved it!

But it’s stand-up. What about improvisation when 
you’re playing a scene? Is there any room for 
improvisation in theatre?
It’s much less frequent in theatre unless that’s the intention 
of the authors or the director.





Interviewer's note), a hockey player we 
both know.
(chuckles) Excuse me, I remembered Kaczor 
ice skating.

I remember we took him to the ice rink 
for a presentation. But that’s not what 
I wanted to talk about… With him, you 
had that ‘flow’, and everything went 
smoothly. It was clear you had the 
same sense of humour.
That’s all there is to say. I think we ‘felt’ 
each other very well. We find the same 
things funny – I think he’s funny, he thinks 
I’m funny, too, and that’s a  good start. 
He’s a  brilliant guy with a  huge talent 
for ‘gagging’. I  have a  talent for creating 
stories, plots, getting it all together, so 
we make a perfect team. I enjoy working 
with him very much.

When you google Ewa Błachnio, what 
hits do you get? One of the first hits is: 
‘Did you know Ewa Błachnio has SUCH 
legs?!’ Have you seen it?
I don’t know, perhaps. A funny headline, 
isn’t it?

A catchy one.
There are two of them! Wow! It’s very nice, 
but I guess I’m no longer excited about legs. 
When I count them and see there are two of 
them, I’m like, okay, let’s go back to the rest 
of my life.

Do you love popularity?
I love the fact that people like me. It’s fun-
ny when someone recognises me – which 
isn’t so obvious, because I don’t think I look 
like myself in reality. And I love that people 
aren’t only like, ‘Oh, Ms Ewa Błachnio, fuck!’ 
and they take to their heels, but rather, ‘Oh! 
That’s her!’ and a big smile. Recently, I was 
cycling around the Planty Park in Cracow and 
I was approached by a boy who said, ‘You're 
from that cabaret group?!’ We cycled around 
the park together. It's great that people feel 
good in my company.

And you know it’ll be like that?
Why?

Because that’s who you are. Thank you 
for the meeting.
Thank you, it was a pleasure, see you soon! 
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You need to understand your partner on 
stage very well, don’t you?
It’s great when you do, but that’s not a rule. 
It makes sense and brings the desired ef-
fect. You can’t control your partner, and you 
sometimes need to improvise. To be here 
and now. To be open towards everything 
that can happen. It also happens that even 
though you know each other very well and 
you’ve been working together for years, you 
can have a bad day or a great day when you 
can’t contain yourself. Both in life and on 
stage, you need to stay alert and ‘in touch’. 
Just like during an interview, you can stick 
to your questions or improvise.

I’m not sticking to mine.
So you’re improvising, and we’re having a pret-
ty good chat, but I’m not sure how it will end… 
It’s the same with being on stage – the more 
you’re here and now, the better.

I suppose that in the case of cabaret, 
improvisation on stage depends on the 
sense of humour. I remember scenes 
you once played with Kaczor (Łukasz 
Kaczmarczyk – Kabaret Młodych Panów, 
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TOMASZ 
ORGANEK
 
Muzyk, wokalista, autor tekstów, 
kompozytor i powieściopisarz. 
Lider zespołu Organek, z którym
nagrał dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

iedziela, późny wieczór, pociąg relacji Kraków – 
Warszawa. Trasa mocno oblegana. Jedni uciekają 
z Krakowa, drudzy do Warszawy muszą. Pociąg 

nowoczesny, europejski, oczywiście bez przedziałów, 
ale w środku duszno i już na stacji spóźniony. Tłok, gwar 
w różnych językach, siedzimy. Obok mnie, po drugiej 
stronie, młoda matka z dzieckiem tak małym, że już ucie-
ka, ale jeszcze nie rozumie dlaczego. Ma czas. Jedziemy. 
Internet się rwie, rozmowy kleją, czyta się, słucha muzyki, 
gapi w okno, śpi – prawie trzy godziny zawieszenia mię-
dzy miastami dają odpoczynek od tego, co za nami, a co 
ciągle przed. 

Naraz ryk. Dzieciak płacze, wyrywa się, matka w pą-
sach próbuje je uciszać ale mały swoje. Minuta, kwadrans, 
pół godziny. Pół wagonu wzdycha, wywraca oczami, wierci 
się w fotelach pierwszej klasy. Na dziecku to nie robi wraże-
nia. Barczysty, pewny siebie blondyn wchodzi do wagonu 
przez ciche, rozsuwane drzwi. Dobry wieczór państwu, bile-
ty do kontroli. Ludzie klepią się po kieszeniach, niemra-
wo rozglądają, ale jest pośród nich taki, który się nie roz-
gląda i nie klepie. Cały napięty, jakby wieczność czekał 
na tego konduktora. 

– Pan powie tej pani, żeby uciszyła dziecko. Nie po to ku-
piłem bilet w pierwszej klasie, żeby tego słuchać. 
Konduktor, nie odrywając wzroku od swojej roboty, odpo-
wiada niespiesznie: 

– Niech sam pan powie. Siedzi pan dwa rzędy dalej. Jest 
pan dorosły. 

Napięty błyska nienawistnie okiem, po czym milknie. 
I nie dzieje się nic. Konduktor wychodzi, dziecko usypia, ka-
rawana jedzie dalej. 

N
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Niby nic, ale jak przyniosłem tę historię do domu, to coś 
zrozumiałem. My naprawdę nie umiemy ze sobą rozmawiać. 
Nieważne czy to strach, czy uprzedzenia, nie rozwiązujemy 
swoich problemów sami, tylko się osaczamy i jeszcze bar-
dziej pęczniejemy ze złości. Zaraz szukamy jakiejś instancji 
zamiast tak po prostu, po ludzku porozmawiać, spróbować 
siebie zrozumieć. Może wtedy chętniej jeździlibyśmy nie 
tylko z Krakowa do Warszawy, ale też i do…Białegostoku.    

ENGLISH

NIGHT TALKS 

Sunday, late evening, a train from Cracow to Warsaw. 
A crowded route. Some people are running away from 
Cracow, others have to go to Warsaw. A modern European 
train without compartments, of course, but stuffy and de-
layed from the start. A crowd, the hubbub of voices speaking 
different languages, we are sitting. Next to me, on the oth-
er side of the carriage, there is a young woman with a little 
baby, who is already trying to break free but does not know 
why yet. He has time. We are moving. The Internet keeps 
dropping, conversations are smooth, people are reading, 
listening to music, staring at the window, sleeping – almost 
three hours in a state of limbo between the cities allow us 
to take a break from what is behind us and what lies ahead. 

Suddenly, a howl. The baby is crying, struggling to get 
away, the mother blushed crimson and she is trying to 
calm him down, without success. A minute, a quarter, half 
an hour. Half of the people are sighing, rolling their eyes, 
fidgeting in their first-class seats. The baby does not care. 
A broadshouldered, confident, fair-haired man enters the 
carriage through a silent sliding door. Good evening, Ladies 
and Gentlemen, tickets, please. The passengers are patting 
their pockets, looking around sluggishly, but one man is not 
looking around or patting. He is so tense as if he had been 
waiting endlessly for the conductor. 

‘Tell that woman to calm down the baby, please. I didn’t 
buy a first-class ticket to listen to it all the way.’ 

The conductor does not look at him and says calmly, 
‘Tell her yourself, Sir. You're sitting two rows away. 

You're an adult.’ 
The tense guy gives him a hateful look and falls silent. 

And nothing happens. The conductor leaves, the baby falls 
asleep, the caravan is moving on. 

It is not a big deal, but when I brought that story home, I re-
alised something. We really find it hard to talk to each other. 
Whether it is for fear or prejudice, we do not solve our problems 
but shut ourselves out and let our anger swell. We start to look 
for some higher instance instead of simply trying to talk and 
understand each other. Maybe then we would be more eager to 
go not only from Cracow to Warsaw but also to… Białystok.    

2 6 – 2 7
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

PRZEKROCZONA

GRANICA
W STYCZNIU 2018 ROKU ROZPOCZĄŁ SIĘ PROGRAM BEZWIZOWY, KTÓRY UMOŻ-
LIWIA TURYSTOM Z 77 KRAJÓW PRZEBYWANIE NA WYTYCZONYCH OBSZARACH 
BIAŁORUSI BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA WIZY AŻ PRZEZ 10 DNI. W PROGRA-
MIE UJĘTO OBWODY BRZESKI I GRODZIEŃSKI, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ PRAWDZIWY 
NAJAZD TURYSTÓW CIEKAWYCH ŻYCIA ZA GRANICAMI UNII EUROPEJSKIEJ. DZI-
SIAJ ZABIERAM WAS W PODRÓŻ DO BRZEŚCIA - MIASTA TWIERDZY LEŻĄCEGO 
ZALEDWIE KILKA KILOMETRÓW ZA GRANICĄ POLSKI. 
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rześć jest obecnie drugim pod względem zaj-
mowanego obszaru miastem Białorusi. Gród 
założony 10 wieków temu, u zbiegu rzek Bug 

i Muchawiec, łączył w sobie bardzo ważne szlaki. Przez 
lata miasto było miejscem licznych starć i bitew o stre-
fę wpływów państw ościennych, przechodząc z rąk 
do rąk przez większość swojej historii. W 1020 roku 
zdobył je Bolesław Chrobry, a na mocy Unii w Krewie 
w 1386 roku Brześć wraz z Księstwem Litewskim zo-
stał formalnie włączony do Królestwa Polskiego. Po 
III rozbiorze Polski (1795 rok) przypadł Rosji, jednak 
żołnierze radzieccy we wrześniu 1915 roku porzucili 
miasto bez walki, zostawiając je w rękach niemiec-
kiego okupanta. 9 lutego 1919 roku polski ochotniczy 
oddział Samoobrony Wileńskiej pod dowództwem 
podrotmistrza Jerzego Dąbrowskiego odbił miasto 
z rąk Niemców, dzięki czemu znalazło się ono w grani-
cach Rzeczypospolitej Polskiej. Po wybuchu II wojny 
światowej miasto zostało wciągnięte w granice ZSRR 
i przekazane Białoruskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej, a od 1991 roku należy do Białorusi, będąc 
stolicą obwodu brzeskiego. 

W  pierwszej połowie XIX wieku cesarz Mikołaj 
I  Romanow nakazał budowę zespołu fortyfikacji, 
która powstała dokładnie tam, gdzie znajdowała się 
stara zabudowa miasta. Przykryte na zawsze siedzi-
by domostw stanowią dzisiaj główną atrakcję miasta 
oraz jego symbol - Twierdzę Brzeską. Monumentalna 
brama w kształcie pięcioramiennej gwiazdy wita przy 
akompaniamencie pieśni Aleksandra Wasiljewicza 
Aleksandrowa "Święta Wojna", a podobnych rozmia-
rów pomnik przedstawiający radzieckiego żołnierza 
wykutego w ogromnym bloku skalnym nadaje miejscu 
stosownej oprawy, upamiętniając męstwo i niezłom-
ną odwagę żołnierzy związku radzieckiego. Dookoła 
znajdują się koszary z ikonicznymi bramami: Chełm-
ską i Terespolską, które kryją w sobie ślady ciężkich 
walk. To również tu, na terenie cytadeli podpisano 
Traktat Brzeski, który regulował wycofanie się Rosji 
z I wojny światowej i zerwanie sojuszu z Ententą. Pod 
budowę twierdzy brzeskiej przeznaczono ogromny 
obszar, niszcząc wiele ówczesnych zabytków. Jednym 
z  nich był klasztor augustianów, na fundamentach 
którego postawiono cerkiew Św. Mikołaja zaprojek-
towaną w stylu bizantyjsko-ruskim przez rosyjskiego 
architekta Dawida Grimma. Po włączeniu Brześcia do 
Polski, na mocy traktatu ryskiego, cerkiew przekaza-

B

HISTORYCZ NA ZA BU DOWA 
I X I X W I ECZ N E L ATA R N I E 

NA F TOW E ZA PA L A N E 
R ĘCZ N I E CO W I ECZÓR, 

NA DA JĄ M I EJSCU 
N I EZ W Y K ŁEG O K LI M ATU. 

no Kościołowi katolickiemu i zamieniono ją na kościół 
garnizonowy św. Kazimierza. Gdy w 1939 roku Brześć 
zajęły wojska radzieckie, ulokowano w nim klub oficer-
ski, a zniszczoną świątynie odbudowano jako cerkiew 
dopiero w 1991 roku.

Tuż naprzeciwko twierdzy znajduje się ogromne 
muzeum kolejnictwa, które w swoich zasobach skry-
wa dziesiątki imponujących lokomotyw z radzieckich 
czasów. Niesamowita kolekcja 63 sprawnych ekspo-
natów to pierwsze na Białorusi muzeum pod gołym 
niebem udostępnione do zwiedzania przez cały rok. 
Część maszyn jest wykorzystywana w  celach tury-
stycznych, gdzie można usiąść za sterami (nierucho-
mej oczywiście) lokomotywy i nawciskać tak dużo 
guzików i wszelakich przycisków, pokręteł i dźwigni, 
jak tylko ma się ochotę.

Głównym deptakiem miasta jest ulica Sowiecka, 
którą w połowie drogi przecina pomnik 1000-lecia 
Brześcia. Historyczna zabudowa i XIX wieczne latarnie 
naftowe zapalane ręcznie co wieczór, nadają miejscu 
niezwykłego klimatu. Przy ulicy Sowieckiej znajduje 
się również urodziwa świątynia prawosławna – Cer-
kiew Bracka w Brześciu nad Bugiem, zwana inaczej 
cerkwią św. Mikołaja. Zbudowana została w 1905 roku 
w stylu pseudoruskim, ale w 1945 roku władze radziec-
kie odebrały ją wiernym i aż do 1991 roku pełniła funk-
cję archiwum miejskiego. Naprzeciwko znajduje się 
niezwykła oranżeria, gdzie blisko 250 gatunków roślin 
tropikalnych, subtropikalnych i pustynnych prezento-
wanych jest w przeszklonych salach. Rośliny kwitną 
przy skrzeczących głosach kolorowych papug, które 
zamieszkują szklarnię, a wysoka temperatura znajdu-
jąca się w ogrodzie zimowym zachęca do odwiedzenia 
go szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Choć z  programu bezwizowego korzysta coraz 
więcej osób, dostanie się na teren Białorusi nadal nie 
należy do najłatwiejszych. Wjechać i wyjechać do stre-
fy "Brześć" (czyli miasta Brześć, rejonu brzeskiego, 
żabinkowskiego, kamienieckiego, prużańskiego i świ-
słockiego) na warunkach ruchu bezwizowego można 
poprzez następujące przejścia graniczne. Drogowe: 
Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-
-Pieszczatka; kolejowe: Terespol-Brześć oraz przez 
port lotniczy w Brześciu. Poza obowiązkowym pasz-
portem, środkami finansowymi i ubezpieczeniem po-
dróżnym, należy wykupić dodatkową usługę turystycz-
ną u certyfikowanego białoruskiego operatora, która 
uprawnia do zwiedzania. Należy również pamiętać, że 
przemieszczanie się między strefami ruchu bezwizo-
wego jest niemożliwe. 

Wyjazd na Białoruś to świetny sposób na spędze-
nie aktywnego weekendu. Podróż pociągiem do Brze-
ścia z dworca w Terespolu wygląda następująco: przez 
pierwsze 5 minut pociąg bardzo powoli przekracza gra-
nicę, przez 10 minut jest sprawdzany przez celników, 
a przez następne 5 jedzie całkiem żwawym tempem, by 
po 20 minutach zatrzymać się po stronie Warszawskiej 
przepięknego dworca kolejowego w Brześciu. Podróż 
koleją poza granice Unii Europejskiej to nietypowe do-
świadczenie, więc nie zwlekajcie dłużej i sami przeko-
najcie się, jak wiele polskich akcentów zostało w mie-
ście o tysiącletniej historii! 

3 0 – 3 1
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CROSSING BORDERS

In January 2018, a visa-free travel programme was launched, which 
allows tourists from 77 countries to visit specific areas in Belarus 
without a visa for as many as 10 days. The programme covers such 
areas as Brest and Grodno Oblasts, which are currently extremely 
popular among tourists curious about living outside the European 
Union. Today, I would like to take you on a trip to Brest – a fortress 
city located only several kilometres away from the Polish border. 

Brest is the second-largest city in Belarus. It was found-
ed ten centuries ago, at the confluence of the River Bug 
and the River Mukhavets, and was a stop on very impor-
tant trade routes. For years, Brest was a site of numerous 
clashes and battles among the neighbouring countries 
fighting for the influence over the city and changed 
hands many times throughout centuries. In 1020, it was 
conquered by Bolesław I the Brave, and in 1386, together 
with the Grand Duchy of Lithuania, Brest was officially 
incorporated into the Kingdom of Poland under the Act 
of Kreva. After the Third Partition of Poland (1795), it 
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became a part of Russia. However, in Sep-
tember 1915, Soviet soldiers gave up the city 
without a fight, leaving it in the hands of the 
German invader. On 9 February 1919, in the 
Vilna offensive, Polish voluntary troops un-
der the command of Lieutenant Colonel Jer-
zy Dąbrowski took the city back from Ger-
mans and incorporated it into Poland once 
again. After the Second World War, Brest 
became a part of the USSR and was turned 
over to the Byelorussian Soviet Socialist Re-

public. Since 1991, it has belonged to Bela-
rus and has been the capital of Brest Oblast. 

In the early 19th century, Emperor Nich-
olas I Romanov ordered the construction of 
a fortification complex on the site of old city 
buildings. Nowadays, the covered houses are 
the symbol of the city and one of its highlights 
– the Brest Fortress. The monumental gate in 
the shape of a five-pointed star welcomes visi-
tors with Alexander Vasilyevich Alexandrov’s 
composition ‘The Sacred War’, while a huge 
rock statue of a Soviet soldier adds a special 
atmosphere to the city, commemorating the 
bravery and tremendous courage of Soviet 
soldiers. Nearby, there are barracks with icon-
ic gates: Chełmska and Terespolska, which 
witnessed fierce fights in the past. In the local 
citadel, the Brest Peace was signed, which 

ended Russia's participation in the First World 
War and its alliance with the Triple Entente. 
The Brest Fortress was erected on a large area, 
and several monuments were destroyed as 
a result of its construction. One of them was 
the Order of Saint Augustine monastery. On 
its foundations, St Nicolas Church was erect-
ed, designed in the Byzantine Russian style 
by a Russian architect, David Grimm. After 
Brest was incorporated into Poland, under 
the Peace of Riga, the church was turned 
over to the Catholic Church and turned into 
the Garrison Church of St Casimir. In 1939, 
when Brest was occupied by the Soviet Army, 
it housed an Officers’ Club. The damaged tem-
ple was restored as a church only in 1991.

Opposite the fortress, there is a huge rail-
way museum, which boasts dozens of impres-
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sive locomotives from the Soviet period. The 
remarkable collection of 63 working exhibits 
is the first outdoor museum in Belarus open 
all year round. Some of its machines serve as 
a tourist attraction – if you want to, you can 
sit behind the wheel of an (immobile) locomo-
tive, press a lot of buttons, and touch various 
knobs and levers.

The main promenade in the city is Soviet 
Street with the Monument for the 1000th An-
niversary of Brest. Its historical buildings and 
19th-century oil lanterns lit by hand every day 
create a unique atmosphere around the place. 
By Soviet Street, there is also a fine Orthodox 
Church – the Brotherhood Church of Brest 
by the River Bug, aka St Nicolas Church. 
Designed in the Pseudo-Russian style, it was 
built in 1905, but in 1945, the Soviet authori-
ties took it from the church, and it served as 
city archives until 1991. Opposite the church, 
there is an exceptional orangery, where about 
250 tropical, subtropical, and desert plants 
are presented in glass rooms. Apart from the 
plants, the greenhouse is also home to colour-
ful parrots, and the high temperature of the 
winter garden attracts tourists especially in 
autumn and winter. 

Although the increasing number of people 
take part in the visa-free travel programme, 
getting to Belarus is not as easy as it may 
seem. To enter and leave the Brest Zone 
(that is the city of Brest, Brest District, 
Zhabinka District, Kamenets District, and 
Pruzhany District of Brest Oblast and Svis-

loch District of Grodno Oblast), you can 
go through the following crossing points 
on the land border: road – Terespol–Brest, 
Sławatycze–Damachava, Połowce–Pieszc-
zatka; rail – Terespol–Brest and Brest Air-
port. Apart from a passport, money, and 
travel insurance, you have to buy a tourist 
service at a  certified Belarus operator, 
which entitles you to move around the 
area. Remember that moving between the 
visa-free zones is not allowed. 

Visiting Belarus is a  great idea for an 
active weekend. A typical train ride from 
Terespol Railway Station to Brest is as 
follows: for the first 5 minutes, the train 
slowly crosses the border; for 10 minutes, 
it is checked by customs officers; for the 
next 5 minutes, it goes quite fast to stop at 
the Warsaw side of the beautiful railway 
station in Brest after 20 minutes. Travel-
ling by train outside the European Union 
is a unique experience, so do not hesitate 
any longer and visit Brest to see how much 
Polishness has remained in the city with 
a thousandyear history!  

3 4 – 3 5
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AKTYWNIE W WODZIE 
I NA LĄDZIE
Bory słyną z najbardziej urozmaiconego 
i malowniczego szlaku kajakowego w Polsce. 
Poszczególne odcinki są gościnne zarówno 
dla początkujących kajakarzy, jak i zaawan-
sowanych łowców przygód. Na turystów cze-
ka doskonale zagospodarowana, urokliwa 
i zmienna Brda. Jest dobrze oznakowana 
i ma rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. 
Można nią płynąć leniwie wśród łąk i borów, 
albo w górnym odcinku przyspieszyć. Latem 
mocno oblegany środkowy odcinek to wyma-
rzone miejsce na spływy rodzinne i spokojny 
odpoczynek. Rzeka pokonuje tu cztery ma-
lownicze jeziora, na których można oglądać 
kormorany i czaple. 

Część szlaku kajakowego rzeki można 
pokonać płynąc przez Wielki Kanał Brdy 
oraz Czerską Strugą. Po drodze warto 

TEKST Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA Pomorska Regionalna Organizacja turystyczna

 W  TUCHOL SK ICH

KNIEJACH
SZCZEGÓLNIE JESIENIĄ BORY TUCHOLSKIE TO DOSKONAŁE 
MIEJSCE WYPOCZYNKU – DLA WIELBICIELI SPORTÓW WODNYCH, 
ROWEROWYCH I PIESZYCH WYCIECZEK, A TAKŻE MIŁOŚNIKÓW 
DZIKIEJ PRZYRODY I NIEZMĄCONEGO SPOKOJU. 
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zapoznać się z ciekawostkami hydrotech-
nicznymi - kanał został wybudowany w po-
łowie XIX wieku przez władze pruskie dla 
nawodnienia suchych terenów. Uważni 
kajakarze zauważą również Mylof - najstar-
szą zaporę wodną w Polsce z 1848 r. czy 
akwedukt w Fojutowie, powstały w 1849 
r. W pobliżu wybudowano duży kompleks 
turystyczny i wieżę widokową. Płynąc do 
Czerska tym szlakiem warto zwrócić uwa-
gę na ciekawy rezerwat florystyczny - Cisy 
nad Czerską Strugą.

Szlak Chociny z kolei prowadzi przez 
krótkie odcinki leśne, łąki i pola, odcinki 
z kładkami i mostami, w dolnym szlaku moc-
no meandruje. Wielbiciele nieskażonej ludz-
ką ręką przyrody zakochają się w dopływie 
Brdy - Zbrzycy. Dopłyniemy nią do długich 
i wąskich jezior rynnowych. 

W  Borach Tucholskich nie da się nu-
dzić nawet podczas niepogody. Chojnickie 

Eksperymentarium pozwala poznać świat 
dzikiej przyrody (można tu posłuchać śpie-
wów lokalnych ptaków i odgłosów zwierząt, 
a także poznać historię regionu. W Parku 
Wodnym zaszaleją miłośnicy wodnego od-
poczynku: sauny fińskie, łaźnie oraz strefa 
rekreacyjna z trójspiralną zjeżdżalnią do-
starczy atrakcji całej rodzinie. Poszukiwa-
czom historycznych ciekawostek szczegól-
nie polecamy Człuchów - fragmenty zamku 
krzyżackiego dostępne są dla turystów, po-
dobnie jak podziemia, wystawa militarna 
i etnograficzna. 

LEŚNE SMAKI
W Borach Tucholskich spróbujemy świeżej 
dziczyzny, czyli mięsa saren i rogaczy. Od 
sierpnia w Borach zazwyczaj jest wysyp rzad-
kich, wysokogatunkowych grzybów - w maju 
i czerwcu można można w lasach brzozo-
wych spotkać najdroższe polskie grzyby, 
czyli smardze. Kurki mają również swoje 
rzesze amatorów, ale oprócz tego w regionie 
występują wszystkie grzyby jadalne dostęp-
ne w atlasach. Latem i wczesną jesienią nie 
sposób przejść obojętnie obok owoców lasu, 
czyli jeżyn, malin czy poziomek.   

Jeziora Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie charakteryzują się bogatym zarybie-
niem. Występują tu leszcze, płocie, węgorze, 
szczupaki, karpie, sandacze, okonie, liny, 
miętusy czy karasie. Jezioro 

Bogactwo produktów, z  których mają 
możliwość korzystać miejscowe restaura-
cje, zdecydowanie pomagają kucharzom 
tworzyć wyjątkowe dania z sercem. Przy-
kładem niech będzie chociażby słynna 
restauracja Las i  Woda w  Hotelu Notera 



(Charzykowy), która wykorzystuje regional-
ne produkty od lokalnych dostawców, ma 
własną szklarnię, a otwarta kuchnia pozwa-
la podpatrywać załogę restauracji przy pra-
cy. Wykwintne dania poleca również restau-
racja Malina i Pokrzywa w Hotelu Aubrecht 
w Przechlewie. Bory Tucholskie to gwaran-
cja wyciszenia, ucieczki od cywilizacyjnego 
zgiełku i doskonała okazja, by pobyć sam na 
sam z dziewiczą przyrodą najpiękniejszego 
regionu Polski.  

ENGLISH

IN THE TUCHOLA FOREST

Especially in autumn, the Tuchola Forest is a per-
fect vacation spot for water sports, cycling, and 
hiking lovers as well as those who are after wild 
nature and undisturbed peace.
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ACTIVE IN WATER
AND ON LAND
The region boasts the most diversified and 
picturesque paddling trail in Poland, com-
prising sections for beginners and advanced 
thrill-seekers. The well-developed, enchant-
ing, and changing River Brda is a great tourist 
attraction. The river is properly marked and 
has a developed tourist infrastructure. You 
can paddle lazily among meadows and woods 
or move faster in its upper section. In summer, 
a popular middle section is a perfect place for 
family paddling trips and relaxation. The river 
flows through four picturesque lakes, where 
you can admire cormorants and herons. 

A part of the paddling trail goes through 
the Grand Canal of Brda and the River Czer-
ska Struga. Along the way, explore some 
interesting hydrotechnical facts – the ca-
nal was built by the Prussian authorities in 

the middle of the 19th century to irrigate dry 
lands in the area. Watchful canoeists might 
also spot Mylof, the oldest dam in Poland 
dating back to 1848, and an aqueduct in Fo-
jutowo built in 1849. In the area, there is also 
a large tourist complex and an outlook tower. 
While following the trail to Czersk, do not 
miss out a remarkable flower reserve – Cisy 
by the River Czerska Struga.

The Chociny paddling trail goes through 
short sections of woods, meadows, and fields, 
sections with footbridges and bridges, and 
flows in meanders in its lower section. Wild 
nature lovers will fall in love with a tributary 
of the Brda River – the River Zbrzyca. It flows 
to long and narrow ribbon lakes. 

In the Tuchola Forest, you can’t get bored 
regardless of the weather. In the ‘Eksperymen-
tarium’ Science Centre in Chojnice, you can 
explore wild nature (listen to the birdsong of lo-
cal birds and the sounds of animals) and learn 
about the history of the region. If you are after 
water entertainment, the Water Park in Cho-
jnice with its Finnish saunas, baths, and recre-
ational zone with a triple spiral slide is a perfect 
idea for a family outing. History buffs will surely 
enjoy visiting Człuchów – some parts of the Teu-
tonic Castle are open for tourists. Other castle 
attractions include the vault as well as military 
and ethnographic exhibitions. 

TASTES OF THE FOREST
The Tuchola Forest provides the region with 
fresh venison – meat from roe deer or deer. 
From August, the area is usually full of rare 
high-quality mushrooms. In May and June, in 
birch forests, you will find morels – the most 
expensive Polish mushrooms. There are also 
plenty of chanterelles and all edible mush-
rooms presented in guides. In summer and 
early autumn, the forest abounds in forest 
fruit, such as blackberries, raspberries, and 
wild strawberries.

The lakes of the Tuchola Forest National 
Park are teeming with fish, including common 
bream, roach, eel, pike, carp, zander, perch, 
tench, burbot, and crucian carp. 

With such a wide selection of regional 
products, chefs of local restaurants offer ex-
cellent dishes made from local ingredients. 
For example, popular Las i Woda Restaurant 
at Notera Hotel (Charzykowy) uses regional 
products from local suppliers, has its own 
greenhouse, while its open kitchen makes it 
possible for the guests to observe the kitchen 
crew at work. Another place where you can 
taste exquisite cuisine is Malina i Pokrzywa 
Restaurant at Aubrecht Hotel in Przechlewo. 
The Tuchola Forest is a peaceful gateway far 
away from the hustle and bustle of city life. It is 
a perfect place to be alone with the wild nature 
of the most beautiful region of Poland.  

BOGACT WO PRODU KTÓW, 
Z KTÓRYCH M A JĄ MOŻLI WOŚĆ 
KOR Z YSTAĆ M I EJSCOW E 
R E STAU R ACJ E, ZDEC Y DOWA N I E 
POM AGA JĄ KUCH A R ZOM 
T WOR Z YĆ W YJĄTKOW E 
DA N I A Z SERCEM.



TEKST Jakub Wejkszner
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JAROSŁAW NOWAK – DOŚWIADCZONY PODRÓŻNIK , ANTROPOLOG, WŁAŚCICIEL BIURA PODROŻY, 
PROWADZĄCY PROGRAMY PODRÓŻNICZE , A PRYWATNIE – OGROMNY FAN BLACKBERRY. ZWIEDZIŁ PÓŁ 
ŚWIATA, SPĘDZIŁ SZEŚĆ MIESIĘCY POŚRÓD PAPUASÓW NA NOWEJ GWINEI ORAZ MIESZKAŁ W KLASZTORZE 
Z BUDDYJSKIMI MNICHAMI. PODRÓŻE NAUCZYŁY GO DOCENIAĆ NAWET NAJPROSTSZE RZECZY 
I UTWIERDZIŁY W PRZEKONANIU, ŻE OTWARTOŚĆ NA RÓZNE KULTURY I POZNAWANIE ICH OD PODSZEWKI 
UŁATWIA POROZUMIENIE  I ROZBRAJA LĘK PRZED INNOŚCIĄ . CHĘTNIE OBSERWUJE I UCZESTNICZY 
W RYTUAŁACH. NIE MA DLA NIEGO RZECZY NIEMOŻLIWYCH. W ROZMOWIE Z KUBĄ WEJKSZNEREM 
OPOWIADA, DLACZEGO W PODRÓŻY KORZYSTA WŁAŚNIE Z  URZĄDZEŃ MARKI BLACKBERRY.

Podróżuje Pan raczej prywatnie czy służbowo?
U mnie jest to zasadniczo połączone. Często wylatuję 
gdzieś, czy to w ramach moich projektów firmowo-tury-
stycznych, czy w połączeniu z produkcjami filmowymi 
albo programami, jak na przykład ten, który prowadzę 
,,Szokujące Potrawy” lub tworzony we współpracy z Mar-
tyną Wojciechowską. Zdarza się, że po prostu wylatuję 
z rodziną lub w podróż służbową. Zawsze podczas takiego 
wyjazdu niezbędny jest telefon komórkowy.

Co znajduje się w pańskim bagażu podręcznym?
Oczywiście – BlackBerry. Oprócz tego drugie BlackBerry, 
laptop i kilka kart sim. Gdziekolwiek jesteśmy, to właśnie 

ta karta sim z internetem daje wolność w różnych odcię-
tych od cywilizacji miejscach – w dżungli czy na pustyni. 
Komórka z internetem pomaga załatwić wiele spraw, zro-
bić przelew, czy z kimś porozmawiać w ważnej kwestii. 
Tak jak teraz, rozmawiamy przez Internet właśnie dzięki 
jednej z tych lokalnych kart sim. Pan jest w Polsce, ja – 
w tajskiej dżungli.

Czyli, jak rozumiem, opcja Dual-SIM się przydaje?
Jak dla mnie to przydałoby się nawet potrójne gniazdo. Na-
tomiast Dual SIM sprawdza się super. Mam starszy model 
BlackBerry i nowy KEY2, bywają w nich karty malezyjskie, 
tajskie, afrykańskie i polskie. Gdy jestem w jakimś obcym ZD
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PRZEZ CAŁY ŚWIAT BEZ  
ŻADNYCH PROBLEMÓW
JAROSŁAW NOWAK - ROZMOWA O BEZPIECZEŃSTW IE DA N YCH W PODRÓŻY 



wszystkiego, czego potrzebuję. Co do drugie-
go, mam na myśli takie sprawy jak wysłanie 
przelewu czy napisanie jakiegoś tekstu, który 
nadaje się do publikacji. W tym BlackBerry 
bardzo mi pomaga z uwagi na ergonomiczną 
klawiaturę QWERTY. Jestem do tego bardzo 
przyzwyczajony. Nie lubię ekranowej kla-
wiatury, dla mnie osobiście jest zbyt niedo-
kładna. Nie jestem też graczem – dla mnie 
telefon  ma pełnić głównie funkcje użytkowe. 
Korzystam z niego w celu przeprowadzania 
rozmów, korzystania z serwisów bankowych, 
kantora internetowego, ewentualnie funkcji 
wideorozmowy czy załatwiania spraw związa-
nych z księgowością. Tak jak mówiłem wcze-
śniej, zależy mi na tym, by można było na tele-
fonie zrobić wszystko to, co na laptopie. Żeby 
można było całą firmę prowadzić z komórki. 
Wyjątkowo przydatna jest w tym wypadku 
także funkcja Privacy Shade, która umożliwia 
wyświetlanie ograniczonego paska informa-
cji, zaciemniając resztę ekranu. Gdy jesteśmy 
na lotnisku, w poczekalni, w metrze, siedzimy 
w tłumie i czytam jakieś ważne maile, które są 
często po angielsku, w języku który zna cały 
świat – jest to wyjątkowo użyteczne dla zacho-
wania prywatności. Podobnie w przypadku 
kwestii bankowych. Pasek może być szerszy, 
węższy, może być też pełne wyciemnie-
nie, które jest przydatne przy wpisywaniu 
haseł. Jeśli chodzi o  potrzeby biznesowe 
– ten telefon jest jak najbardziej dla mnie. 
Oprócz kwestii typowo użytkowych, nowy 
BlackBerry KEY2 robi świetne zdjęcia. Ma 
opcję portretu, która umożliwia rozmaza-
nie tła i uwypuklenie postaci. Całkowicie 
się nie zgadzam z krytycznymi opiniami, 
które napotkałem w internecie na temat 
tego aparatu. Często przesyłam swoje zdję-
cia z podróży do profesjonalistów, najważ-
niejszych operatorów w  polskiej branży 
i nigdy nie spotkałem się z negatywną opi-
nią. Ba, nawet więcej – częstokroć twierdzą, 
że zdjęcia zrobione moim BlackBerry są 
świetnej jakości. Skoro oni uważają, że są 
dobre to nie będę polemizował.

J E S T E M  Z   P O KO L E N I A  4 0 +,  W I Ę C 
D L A  M N I E  WA Ż N Y  J E S T  T E L E F O N 
F U N KC J O N A L N Y.  TA K I ,  W   K T Ó RY M 
D O Ś Ć  D Ł U G O  T R Z Y M A  B AT E R I A , 
J E S T  B E Z PI E C Z N Y  I   M O Ż N A  N A 
N I M  Z RO B I Ć  W S Z Y S T KO  T O,  C O 
M Ó G Ł BY M  Z RO B I Ć  N A  L A P T O PI E .

P R Z E Z  C A Ł Y  Ś W I A T . . .

kraju, używam dwóch kart, tutejszą i polską. 
Jak wiadomo, gdy prowadzi się biznes, to ta 
polska musi być zawsze włączona, przez cały 
czas trzeba być dostępnym, a karta lokalna to 
internet, lokalni kontrahenci etc.

Jakie byłyby, w Pańskiej opinii, najlepsze 
cechy telefonu służbowo-prywatnego?
Jestem z pokolenia 40+, więc dla mnie waż-
ny jest telefon funkcjonalny. Taki, w którym 
dość długo trzyma bateria, jest bezpieczny 
i można na nim zrobić wszystko to, co mógł-
bym zrobić na laptopie. Co do pierwszego 
– BlackBerry sprawdza się wyśmienicie, 
gdyż bateria trzyma dwa dni. Mam ten tele-
fon już prawie rok i niezależnie od okolicz-
ności, zawsze mam możliwość załatwienia 



Przechodząc zatem do kwestii 
bezpieczeństwa. Łączenie się z Wi-Fi 
w różnych miejscach na świecie wiąże 
się z zagrożeniem. Jak można się przed 
tym chronić i jak Panu pomaga w tym 
BlackBerry?
Nie jestem specjalistą, żeby oceniać konkret-
ne rozwiązania technologiczne. Jestem hu-
manistą, antropologiem, nie wiem co się tam 
dzieje w środku. Wiem tylko, że ma działać 
i działa. Od roku korzystam z nowego Black-
Berry i wszystko jest tip-top. Ogólnie, podczas 
łączenia się z sieciami i stronami niepewnymi 
z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystam 
i ufam bezpieczeństwu BlackBerry. Czasami, 
gdy strony lub sieci są niewiadomego pocho-
dzenia można zaryzykować albo po prostu 
pewnych rzeczy nie robić np. przelewów czy 
wysyłania jakichś informacji w rodzaju haseł. 
To istotna zasada dotycząca bezpieczeństwa: 
nie zostawiaj danych osobowych w niespraw-
dzonych serwisach lub na stronach, jeżeli 
nie masz absolutnej pewności, że nie są 
one widoczne dla osób trzecich.

kraju. Szczególnie, że interfejs Androida jest 
jasny i przejrzysty dla większości użytkowni-
ków, a nadbudowany na nim system zabezpie-
czeń kanadyjskiego BlackBerry dodatkowo 
jeszcze uszczelnia wszystkie potencjalne 
luki. To jest właśnie wielka zaleta BlackBerry, 
którą zawsze ceniłem – dbałość o szczegóły 
i ciągłe usprawnianie. Jeśli ktoś nie potrzebu-
je telefonu do gier, jest to strzał w dziesiątkę.

Dziękuję za rozmowę.  

ENGLISH

TRAVEL ACROSS THE WORLD SAFELY. 
JAROSŁAW NOWAK – DATA SAFETY  
IN TRAVEL

Jarosław Nowak – an experienced traveller, 
anthropologist, owner of a travel agency, host 
of travel shows, and, in private, a big fan of 
BlackBerry. He has seen half the world, spent six 
months with Papuans in New Guinea, and lived 
in a monastery with Buddhist monks. His travels 
have taught him to appreciate the little things 
in life and convinced him that openness towards 
foreign cultures and new experiences makes it 
easier to communicate with other people and 
overcome the fear of otherness. He is a keen ob-
server and participant in foreign rituals. It seems 
that nothing is impossible for him. In his conver-
sation with Kuba Wejkszner, he explains why he 
uses BlackBerry in travel.

Do you travel for pleasure or on 
business?
It’s usually connected. I often fly somewhere 
as part of my business and tourist projects, 
film or show productions, like the one I host 
‘Shocking Dishes’ or the one I co-host with 
Martyna Wojciechowska. Also, I often travel 
with my family or on business. I always need 
a mobile phone on such trips.

What do you pack in your carry-on bag?
A BlackBerry, of course. And another Black-
Berry, a laptop, and a few SIM cards. Wher-
ever we are, a local SIM card with Internet 
access gives us freedom of communication 
in places cut off from civilisation – in the 
jungle or the desert. A phone with Internet 
access allows you to handle your affairs from 
any place in the world – for example, you can 
make a bank transfer or discuss an important 
matter. Just like now, we’re talking on the In-
ternet thanks to one on my local SIM cards. 
You're in Poland, and I’m in a Thai jungle.

I see you use the dual-sim slot a lot?
I'd use even a triple-sim slot. But dual-sim is 
great, too. I have an older BlackBerry model 
and a  new KEY2; I  use Malaysian, Thai, 

Skąd się wzięło u Pana zamiłowanie do 
BlackBerry?
Miałem kiedyś firmę z moimi ówczesnymi 
partnerami, to było dobre 15 lat temu i wte-
dy pierwszy raz zdecydowałem się na Black-
Berry. Wówczas wprowadzono system BBM 
(BlackBerry Messenger), który był zastrze-
żonym mobilnym komunikatorem interne-
towym i aplikacją do wideotelefonii zawartą 
w urządzeniach BlackBerry. Można było ko-
rzystać z tego właściwie w każdym miejscu na 
globie. To była rewelacja w tamtym czasie. Był 
to także jeden z głównych argumentów, który 
mnie przekonał do BlackBerry. Oczywiście, 
oprócz niezawodnej klawiatury QWERTY.  Od 
tamtego czasu jestem fanem tych telefonów. 

Co sądzi Pan o kierunku, w którym idzie 
BlackBerry?
Jest to bardzo eleganckie urządzenie i działa 
rewelacyjnie. Idzie w doskonałym kierunku. 
Producenci tworzą wyjątkowy produkt. Dzię-
ki zabezpieczeniom używanym w BlackBer-
ry można korzystać z telefonu jak w swoim 
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African, and Polish SIM cards. When I’m abroad, I use 
two cards – the local one and the Polish one. As we know, 
when you run a business, the Polish card must always be 
on; you need to be available all the time. The local card is 
for the Internet, local contractors, etc.

What would be, in your opinion, the best features of 
a private and company phone?
I’m from the 40+ generation, so my phone must be 
primarily functional. I need a strong battery, safety 
features, and all the laptop functions. As regards the 
first one – BlackBerry is a perfect choice, because its 
battery lasts two days. I’ve had this phone for almost 
a year now, and it allows me to handle all my affairs re-
gardless of the circumstances. As for the second point, 
I mean making a bank transfer or writing a text for 
publication. BlackBerry helps me here a lot thanks to 
its ergonomic QWERTY keyboard. I’m really used to it. 
I don't like the touch screen; it's too inaccurate. I’m not 
a gamer either – my phone must be practical. I use it 
for talking, online banking, online currency exchange, 
occasional videoconferences or accounting-related 
matters. As I’ve already said, I need my phone to per-
form the functions of a laptop, so that I’m able to run 
a business via phone. Another useful function is Priva-
cy Shade, which allows you to shade your screen, leav-
ing only a part of it visible and thus limiting the page 
preview. When we're at an airport, in a waiting room, 
on a subway, or in another crowded place, and I’m read-
ing important e-mails, which are often in English – the 
most common language – the app allows me to protect 
my privacy. The same with banking. The display may 
be narrow or wide; you can also turn on the full shade, 
which is useful when you're entering your password. 
The phone is also a perfect choice for business. Apart 
from the functionalities mentioned above, the new 
BlackBerry KEY2 takes great pictures. It has a portrait 
mode, where the background is blurred and the person 
is in focus. I don’t agree with critical opinions about 
that camera I’ve read on the Internet. I often send 
pictures from my travels to the most important profes-
sional operators in the Polish industry, and I’ve never 
heard any negative comments. Nay, they often say that 
pictures taken with my BlackBerry are of great quality. 
If they think they're good, I won't argue.

Speaking of safety features. Connecting to Wi-Fi in 
different parts of the world involves several risks. 
How can you protect yourself against it and how can 
BlackBerry help you?
I’m not an expert to discuss specific technological solu-
tions. I’m a specialist in the humanities, anthropologist, 
I don’t know what's going on inside the phone. I only 
know it’s supposed to work and it does. For a year, I’ve 
been using a new BlackBerry, and everything is in tip-top 
condition. In general, while connecting to networks and 
pages with uncertain security, I use and trust BlackBerry 
safety system. Sometimes, when pages or networks are 
of an unknown origin, you can take a risk or just don’t do 
some things, e.g. bank transfers or sending confidential 
information, such as passwords. It’s an important safety 
rule: never leave your personal information in unverified 

portals or pages unless you're absolutely sure they’re not 
accessible for third parties.

Why did you opt for BlackBerry in the first place?
It was about 15 years ago. I was running a company with 
partners. Then, for the first time, I bought a BlackBerry. 
It was when the BBM (BlackBerry Messenger) system 
was introduced, which was a secured mobile messen-
ger and a video telephony app for BlackBerry devices. 
It could be used almost everywhere in the world. It was 
a hit then. It was also one of the arguments for choosing 
BlackBerry. Apart from the reliable QWERTY keyboard. 
Since that time, I’ve been a big fan of the brand. 

What do you think of the direction of BlackBerry 
development?
It’s a very elegant device and it works very smoothly. 
The brand is going in the perfect direction. The produc-
ers make a unique product. Thanks to BlackBerry safe-
ty features, you can use your phone abroad like in your 
home country. Android interface is clear and transpar-
ent for most users, and the protection system added 
by the Canadian brand seals all the potential software 
gaps. This is a huge advantage of Blackberry, which 
I’ve always appreciated – attention to detail and con-
stant improvement. If someone doesn’t need a phone 
for gaming, BlackBerry is a perfect choice. 

Thank you for the meeting. 

P R Z E Z  C A Ł Y  Ś W I A T . . .
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urkowanie okazuje się modnym spor-
tem nie tylko dla profesjonalistów, ale 
również sposobem na  niebanalne 

spędzanie wolnego czasu. Obowiązkowym 
elementem wyposażenia nurka jest diver, 
czyli zegarek do nurkowania. Niech nas nie 
zwiedzie sportowy charakter nazwy - współ-
czesny design modeli tych specjalistycznych 
czasomierzy sprawia, że doskonale wyglądają 
na nadgarstku zarówno na co dzień, jak i pod-
czas uprawiania podwodnych wojaży. 

Kiedy stoimy przed wyborem czasomie-
rza do zadań specjalnych, warto opierać 
się na doświadczeniu producenta. W tym 
przypadku i  amator i  profesjonalista po-
trzebują tego samego – niezawodności i po-
nadczasowego designu. Od początku istnie-
nia manufaktura Orient Watch wyraźnie 
sformułowała swoją misję: ofertę wysokiej 
jakości zegarków o ponadczasowym stylu 
i w rozsądnej cenie. Dziedzictwo japońskiej 
manufaktury opiera się na kunszcie, wyso-
kiej precyzji i niezawodności. Wysmakowany 
design przy zachowaniu klasycznej formy 
wybierają wymagający użytkownicy na ca-
łym świecie. 

PRECYZJA
I PROFESJONALIZM
Od lat 60. XX wieku japońska firma Orient 
tworzy praktyczne zegarki dla wymagają-
cych. Historia coraz popularniejszych dziś 
diverów sięga lat 60. i modelu „King Diver 
1000”. Wówczas był to szczyt możliwości pro-
dukcyjnych manufaktury z kraju Kwitnącej 
Wiśni - wodoszczelność zegarka wynosiła aż 
tysiąc metrów (szczytowe osiągniecie global-
nego zegarmistrzostwa wówczas wynosiło 150 
m). Marka Orient istotnie podniosła zatem 

światu poprzeczkę. Kolejne zaskakujące 
niezawodnością modele zegarków do nur-
kowania marki Orient trafiały na rynek od 
lat 70. do późnych 90. Największą sławę zdo-
były "Chrono Ace King Diver" i "M-Force". 
Modele „Orient Sports 300m Saturation-
Diver”, które pojawiły się na rynku później, 
połączyły sportowy styl z uniwersalnością 
użytkowania. 

Prawdziwym hitem okazała się kolejna 
linia zegarków - modele Orient Sports Diver 
(zwane Mako) cieszą się na świecie największą 
popularnością od 2004 r. Zegarek wyposa-
żony był w obrotowy bezel, wodoszczelność 
na poziomie 200 m, wskaźnik dnia tygodnia 
oraz mechanizm automatyczny typu in-ho-
use o kalibrze 46943. W 2015 r. Orient Watch 
zaprezentowała światu całkowicie nowy kali-
ber o numerze F6922. Automat z możliwością 
ręcznego dokręcenia, funkcją stop-sekunda 
i sprawdzonym wśród użytkowników mecha-
nizmem in-house. Zegarek powstał w całości 
w Japonii. Mechanizm okazał się niezawodny 
– do dziś jest wykorzystywany w zegarkach ca-
łej linii Orient Sports Diver.

TECHNIKA I ESTETYKA
Wyróżnikiem diverów jest wodoszczel-
ność - skala odporności na działanie wody. 
Wskaźnik 5 ATM pozwala na pływanie, ale nie 
nurkowanie. Przy 10 ATM zegarek pozwala na 
nurkowanie w masce. Z kolei wskaźnik 20-30 
ATM umożliwia już profesjonalne nurkowa-
nie z pełną aparaturą. Esteci nie przejdą obo-
jętnie wobec wysmakowanego połączenia ko-
lorów zegarków marki.. Masywna trójdzielna 
bransoleta w kolorze stali szlachetnej pięknie 
współgra z tarczą w kolorze indygo, nawiązu-
jącego do podwodnego świata. Klasyczna tar-
cza z geometrycznym układem figur to syno-
nim dostojnej klasyki. Zegarek ma sportowy 
charakter, ale dzięki wysmakowanej estetyce 
będzie wyglądał równie intrygująco noszony 
do marynarki. 

Warto zwrócić również uwagę na 
model zegarka Orient RA-AA0011B19B. 
Inspirowany miejskim stylem sprawdzi się 
jako model pierwszego wyboru na co dzień. 
Stalowa, mocna koperta harmonijnie współ-
gra z bordowym kolorem obrzeża. Ciemna 
tarcza nadaje zegarkowi charakteru, a gumo-
wy pasek gwarantuje wygodę użytkowania 
i z pewnością zwróci uwagę młodych duchem 
miłośników nurkowania. 

Nie mniej istotnym pojęciem w  kon-
strukcji zegarków do nurkowania jest bez-
el. To część, która przypomina pierścień. 
Ma za zadanie odmierzać czas pobytu pod 
wodą. Bezel można wykorzystać również 
poza wodą - np. wyznaczyć czas treningu 
czy długość spaceru. 

PONAD CZASEM
Zegarki Orient Sports Diver charakteryzują 
się bezpretensjonalnym designem prze-
znaczonym do codziennego użytku. Modele 
pasują zarówno do stylu biznesowego, jak 
i aktywnego stylu życia napędzanego adrena-
liną. Niezawodność gwarantuje rygorystycz-
ny pomiar jakości, któremu muszą sprostać 
producenci w Japonii.

Obrazu japońskiego artyzmu dopełniają 
ponadczasowy design, odporny na chwilowe 
trendy w  modzie i  wielka staranność wyko-

N M ASY W NA TRÓJDZIELNA 
BR A NSOLETA W KOLOR ZE 
STA LI SZLACHET N EJ PIĘK N IE 
WSPÓŁGR A Z TA RCZĄ W KOLOR ZE 
I N DYGO, NAW I Ą ZUJĄCEGO DO 
PODWODN EGO ŚW I ATA. 

Z A N U R Z E N I E  W  C Z A S I E
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nania. To wszystko sprawia, że zegarki marki 
Orient stanowią wymarzoną pamiątkę i mogą 
być przekazywane przez kilka pokoleń.  

ENGLISH

IMMERSED IN TIME

It turns out that diving is not only a popular 
sport for professionals, but it can also be 
a remarkable pastime. A must-have of every 
diver is a dive watch aka diver. Do not be 
misled by its sporty name – with their mod-
ern design and universal character, these 
specialised timepieces look great on your 
wrist on a day-to-day basis as well as during 
your underground adventures.

When choosing a watch for special needs, 
take account of the manufacturer’s experi-
ence. In this case, the needs of amateurs and 
professionals are the same – reliability and 
timeless design. From the beginning of its op-
eration, the Orient brand has clearly defined 
its mission: to offer high-quality watches in 
a universal style and at reasonable prices. 

The next collection turned out to be 
a massive hit – Orient Sports Diver mod-
els (aka Mako) have been the most popular 
watches in the world since 2004. The model 
features a rotating bezel, 200 m water-resist-
ance, day of the week display, and in-house 
automatic watch movement Orient calibre 
46943. In 2015, Orient Watch presented 
a brand new calibre F6922. An automatic 
watch with an option of manual winding, 
a stop-second feature, and reliable in-house 
movement. The watch was made in Japan. 
The movement turned out to be fail-safe – it 
is still used in watches of the Orient Sports 
Diver line.

TECHNOLOGY AND 
AESTHETICS
The distinguishing feature of divers is 
their water-resistance – the ability to 
withstand pressure in or under water. In 
a 5 ATM watch, you can swim but not dive. 
In a 10 ATM watch, you can snorkel, while 
the rating of 20–30 ATM allows for profes-
sional scuba diving. Aesthetes will surely 
appreciate the sophisticated combination 
of colours of Orient watches. The massive 
three-part bracelet in stainless steel colour 
beautifully goes with the indigo face, refer-
ring to the underwater world. The classical 
face with geometrical figures is a synonym 
of classic elegance. The watch has a sporty 
character, but thanks to its sophisticated 
design, you can wear it with a jacket as well. 

The model Orient RA-AA0011B19B de-
serves special recognition. Inspired by ur-
ban style, it is a perfect choice for day-to-day 
use. Its stylish stainless steel case goes well 
with the claret edges. The dark face adds 
character, while the rubber strap guaran-
tees the comfort of use and will surely not go 
unnoticed by young-in-spirit diving lovers. 

Another important feature of dive watch-
es is the bezel. This is the part of the watch 
which looks like a ring. It allows divers to 
measure time spent underwater, but you 
can also use it outside water, for example, to 
set a time for a workout or a walk. 

TIMELESSNESS
Orient Sports Diver watches feature an un-
pretentious design for day-to-day use. The 
models are fit for business people as well 
as thrill-seekers. Their reliability is guaran-
teed by strict quality standards for watches 
manufactured in Japan.Their timeless and 
universal design, resistant to temporary 
fashion trends, and high production quality 
complement the picture. It all makes Ori-
ent watches a perfect souvenir that can be 
passed down for generations . 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

The heritage of the Japanese manufacturer 
is based on artistry, high precision, and relia-
bility. The sophisticated design and classical 
form of Orient watches are appreciated by 
discerning users all over the world. 

PRECISION
AND PROFESSIONALISM
Since the 1960s, Orient has been producing 
practical watches for the most discerning 
users. The history of the increasingly pop-
ular divers goes back to the 1960s and the 
‘King Diver 1000’ model. At that time, it 
was the pinnacle of the Japanese manufac-
turer – its water-resistance was as much as 
a thousand metres (while the world watch-
making record was 150 metres). The brand 
set the bar very high, indeed. The next 
ground-breaking models of Orient divers 
were launched between the 1970s and the 
late 1990s. The most popular ones included 
‘Chrono Ace King Diver’ and ‘M-Force’. The 
‘Orient Sports 300m Saturation-Diver’ mod-
els, launched a bit later, combined a sporty 
style with a universal character. 
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aprawdę. Bo choć trudno tak, razem być nam ze 
sobą człowieku, to jednak jesteśmy razem w tym 
społeczeństwie na dobre i na złe i znajdziemy 

wreszcie, czy tego chcemy, czy nie, wspólne miejsce.
Tylko zatem – nie bądź naiwny. Nie myśl sobie, że 

wielka korporacja, która sprzedaje żyletki do obcina-
nia sobie zbędnego owłosienia na twarzy, a stosowa-
na jest częstokroć do usuwania zbędnego owłosie-
nia w innych miejscach, przejmuje się losem kobiet 
narażonych na złe sytuacje życiowe i jeszcze gorsze 
mentalne. Bo choć może i  zrobią reklamę, w  której 
udają, że się przejmują, to czy naprawdę myślisz so-
bie człowieku, że pan prezes, który cygara odpala od 
studolarówki umoczonej w  kokainie przejmuje się 
choć trochę nastrojami społecznymi i tym, jak one 

ŻYLE TK I

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

znajdziesz na www.anywhere.pl

kształtują ludzką codzienność? Czy pan prezes, któ-
ry wynajmuje prostytutki, żeby stały w jego ogrodzie 
nieruchomo jak żywe dzieła sztuki, jak w tej książce 
Hiszpana, czy myślisz, że człek ten, patrząc na dola-
ry wpływające co sekundę na jego konto, czy człek 
ów przejmuje się tym co to jest świadomość społecz-
na oraz feminizm i czy jego marka w odpowiedzialny 
sposób przedstawia rażącą niesprawiedliwość spo-
łeczną, jakiej jesteśmy świadkami? Czy może leje 
na to totalnie, bo interesuje go tylko złoty pieniądz, 
co to się go obraca w palcach? Ja tam nie wiem, ale 
mam swój typ.

I o to mi głównie chodzi. Nie bądźmy naiwni. Świat 
korporacyjny ma nas za nic. Zawsze miał nas za nic i za-
wsze za nic mieć nas będzie. Dla nich jesteśmy tylko 
zerami na koncie, bez duszy i gdyby mogli wyssać z nas 
więcej, gdyby mogli nas zatruć, zmiażdżyć, czy nawet 
podłączyć do prądu i używać jako baterie – zrobiliby to. 
Bez mrugnięcia okiem. Ileż tych wielkich banków miało 
powiązania z kartelami narkotykowymi? Ileż tych jakże 
świadomych marek światowych, pierze brudne swe pie-
niądze w rajach podatkowych, unikając podatków, któ-
re słusznie mogłyby pójść na drogi, szpitale czy szkoły? 
Może na pensje dla nauczycieli? Hmm?

I  choć zawsze można powiedzieć, że promowa-
nie wartościowych postaw w społeczeństwie, jest za-
wsze rzeczą wartościową to, nie oszukujmy się, wielkie 
marki kapitalizują na tym, a nie przodują. Podłączają 
się do wagoniku zeitgeistu i  ciągną już dalej na swoje, 
a my wszyscy zapominamy, że wielka część problemów, 
które oni zbawiają puszką z napojem gazowanym, jest 
właśnie ich działalnością uprzednią i, ostatecznie, ich 
odpowiedzialnością.

I tym negatywnym akcentem kończąc – nie bądźmy 
naiwni. Żyletki nie myślą o toksycznej męskości. 

NIE MYŚLĄ O TOKSYCZNEJ 

MĘSKOŚC I

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

JAKUB
WEJKSZNER

N

TAK JAKBY, WIESZ, GDYBY COŚ TO ZAPYTAJ, ALE PROSZĘ TYLKO, 
PROSZĘ O JEDNO – NIE BĄDŹ NAIWNY.
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ENGLISH

RAZORS DO NOT THINK ABOUT TOXIC 
MASCULINITY

Kind of, you know, you can always ask, but please, I ask only one 
thing – do not be naive.

Really. Because even if it is so hard for us to be togeth-
er, we still live together in this society, through thick 
and thin, and we will, whether we like it or not, find the 
right place for us.

But do not be naive. Do not think that a big corpo-
ration selling razors for shaving unwanted facial hair, 
which are often used for shaving unwanted hair in oth-
er places, cares for women in difficult life situations and 
with mental problems. Even if the company makes an ad 
in which they pretend to care, do you really think that 
the CEO, who lights his cigars from one hundred dollar 
bills soaked in cocaine, cares about social moods and 
their impact on our everyday life? Do you really think 
that the CEO, who hires prostitutes to stand still in his 
garden like living works of art, like in that Spanish book, 
do you really think that he, when looking at dollars com-
ing into his bank account every second, cares about so-

cial awareness or feminism and whether his brand rep-
resents gross social injustice in a responsible way? Or 
perhaps he does not give a damn about it, because all he 
cares about is money he can later roll across his knuck-
les? I do not know, but I can guess.

That is what I mean. Do not be naive. The corporate 
world does not care about us. It never did and never 
will. To them, we are another zero on their account, 
figures without a soul, and if they could suck more life 
out of us, poison us, crash us, or even plug us in and use 
as batteries – believe me they would. Without a second 
thought. How many large banks have been involved in 
the dealings of drug cartels? How many conscious in-
ternational brands launder money in tax havens, avoid-
ing taxes which could be used for roads, hospitals, or 
schools? Or the teachers’ salaries? Well?

And even though one can always say that promoting 
exemplary attitudes in society is always a positive thing 
to do, do not fool yourself – big brands capitalise on that, 
not set a good example. They tag along with zeitgeist and 
follow their own direction, while we all forget that a huge 
part of problems they solve with a can of soda is a result of 
their previous actions and, in the end, their responsibility.

An on that negative note – do not be naive. Razors 
do not think about toxic masculinity. 



ednym z miejsc, które ostatnimi czasy 
weszły przebojem na mapę  obowiąz-
kowych punktów do odwiedzenia jest 

ogólnodostępna przestrzeń widokowa Olivia 
Star, gdzie z wysokości 130 metrów możemy 
podziwiać całą panoramę Trójmiasta. 

Już ponad 20 tys. gości odwiedziło taras, 
bo to najwyższe miejsce w Polsce północnej, 
z którego  rozpościera się widok na najwięk-
sze trójmiejskie atrakcje, a przy sprzyjającej 
widoczności  można stąd dostrzec także 
Półwysep Helski. 32. piętro Olivii Star to jed-
nak nie tylko widok, ale i eleganckie wnętrza 

GDAŃSK STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ MODNYM MIEJSCEM I POŻĄDANĄ 
DESTYNACJĄ WYPADOWĄ DLA TURYSTÓW Z CAŁEJ EUROPY. W MIEŚCIE 
POJAWIAJĄ SIĘ CORAZ TO NOWSZE ATRAKCJE , KTÓRE POWODUJĄ, ŻE 
GDAŃSK NALEŻY DO ŚCISŁEJ CZOŁÓWKI MIŁOŚNIKÓW PODRÓŻY.

MIERZ WYSOKO
SPOTKAJMY S IĘ  130 
METRÓW NAD ZIEMIĄ 

ZDJĘCIA Ivo LedwożywTEKST Krysztof Król

spojrzenia na otaczający ich świat z nieco in-
nej, podniebnej perspektywy.- mówi Rafał 
Marcyniuk, Członek Zarządu Olivia Star Top. 
Jednak tym, co ma stworzyć z tarasu widoko-
wego miejsce atrakcyjne dla każdego nie jest 
tylko zachwycający widok – dodaje. 

Taras widokowy to jedynie część 32 piętra. 
Na jego pozostałej powierzchni organizator 
stworzył miejsce spotkań i ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych, biznesowych, rodzinnych, 
a wszystko to w niebanalnych wnętrzach 
autorstwa architektki Anny Branickiej i ze-
społu projektowego Olivia Business Centre: 
Design Anatomy. Cała kondygnacja została 
podzielona na 3 strefy stylistyczne, odpowia-
dające temu, co zwiedzający będą mogli za-
obserwować za oknem. Chcemy odtworzyć  
klimat tych miejsc w naszym budynku, ale na 
tyle dyskretnie, żeby nie zaburzać widoku za 
oknem, a raczej z nim harmonizować – poda-
je Anna Branicka.

Dla Trójmiasta morze i zatoka zawsze 
były oknem na świat dlatego zespół projekto-
wy przygotował w części kondygnacji od stro-
ny wschodniej akcenty znane z klasycznych 
wnętrz wycieczkowców i statków handlo-
wych. Założeniem było, aby goście patrząc 
na widok morza, odnieśli wrażenie podobne 
do spokojnej żeglugi, stojąc na stabilnym po-
kładzie, a  jednocześnie czując powiew wia-
tru i odczuwać obietnicę przynoszoną przez 
bezkres morza. To właśnie w tej części piętra 
możemy podejść do okna i wyjść na taras, 

J oraz doskonała kuchnia. Inwestor zapewnia, 
że jego celem jest zapewnienie nieoczywistej 
lokalizacji, gdzie każdy będzie miał okazję 
do wytchnienia od codzienności, pełnego 
odprężenia się i jakościowego spędzenia 
czasu z dala od codziennych trosk. Olivia 
Star to wyjątkowy budynek. Wielu miesz-
kańców Trójmiasta dotychczas miało oka-
zję podziwiać budynek jedynie z poziomu 
przechodnia albo mijało go jadąc samocho-
dem czy „skmką”. Obecnie tworzymy 
wnętrza, do których zapraszamy mieszkań-
ców i turystów. Chcemy dać im możliwość 
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aby poczuć na własnej skórze morską bryzę. 
Jak podaje Anna Branicka: Operujemy 
stylem wnętrza oraz dodatkami. Ta część 
kondygnacji będzie nas codziennie witać 
innym obrazem. Raz zobaczymy słoneczną 
taflę z kilkoma rysującymi się na horyzoncie 
sylwetami statków, czy udekorowaną dzie-
siątkami żagli, a innym razem ciemne i  peł-
ne emocji wody Zatoki Gdańskiej. To luksus, 
na możemy sobie pozwolić w środku dnia, we 
wnętrzu inspirowanym stylistyką polskich 
transatlantyków, które jak MS Batory po-
wstawały właśnie w Gdańsku. 

Północna część kondygnacji sąsiaduje 
z Oliwą, jedną z najstarszych i najbardziej 
malowniczych dzielnic Gdańska. To dzielni-
ca, w której znajduje się Opactwo Cystersów, 
Katedra Oliwska i przytulony do niej Park 
z ogrodem botanicznym oraz majestatycz-
ne domy i kamienice. Wnętrza w tej części 
piętra nawiązują do secesyjnych budynków 
z terakotowymi dachami i starych brukowa-
nych ulic okalanych alejami drzew. Znajdą 
się w niej również elementy metaloplastyki, 
nawiązania do drewnianych i przeszklo-
nych werand oraz ulicznych latarń.

Najbardziej kojący widok rozpościera się 
w zachodniej części, skąd widać roztaczają-
cy się wokół Trójmiejski Park Krajobrazowy 
ze wzgórzami morenowymi starej Oliwy 
i Wrzeszcza. Anna Branicka: Strefa Parku 
Krajobrazowego oferuje nam unikatowy wi-
dok na ścianę lasu zmieniającą się o każdej 
porze roku. Ta część piętra pozwoli rozkoszo-
wać się widokiem głębokiej zieleni i rozgościć 
na wygodnych siedzeniach nawiązujących 
formą i aksamitem do omszałych pni drzew 
czy leśnych ławek i altan. Również delikatne 
oświetlenie pozwoli cieszyć się efektem słoń-
ca nieśmiało wyłaniającego się zza drzew i po-
czuć się jak w tajemniczym lesie.

Ciekawie zaprojektowane wnętrza i pięk-
ny widok to jednak nie wszystko, co czeka na 
odwiedzających nową trójmiejską atrakcję. 
Na 32 piętrze Olivii Star udostępniamy wie-
lofunkcyjną kondygnację, na której znajdu-
ją się punkty gastronomiczne, przestrzenie 
ekspozycyjne i eventowe – mówi Krzysztof 
Dembek – Członek Zarządu Olivia Star Top. 
Nasze doświadczenia pokazują, że prze-
strzeń na 32. piętrze Olivii Star doskonale 
sprawdza się w jako miejsce romantycznych 
wieczornych spotkań, rodzinnych obiadów 
czy biznesowych kolacji. Dodatkowo przez 
cały rok będziemy organizować wydarze-
nia, zachęcające do odwiedzin osoby w każ-
dym wieku i o bardzo zróżnicowanych zain-
teresowaniach. Jesteśmy również otwarci 
na współpracę z instytucjami kultury czy 
nauki, aby stale poszerzać ofertę obiektu. 
Mamy świadomość, że każdego gościa ta-
rasu widokowego wynosimy wysoko ponad 

ziemię, a poprzez to pozwalamy mu nie tylko 
spojrzeć z dystansem na codzienność ale i dać 
chwilę tylko dla siebie z dala od codzienności. 
Oferujemy wyjątkową atmosferę miej-
sca, w którym warto bywać. Liczymy więc, 
że czas spędzony na górze stanowić będzie 
jakościową formę wypoczynku i stanie się 
jednym z ulubionych miejsc spotkań za-

równo turystów, jak i mieszkańców regio-
nu. – dodaje K. Dembek. 

Wstęp na 32. piętro jest biletowany, a re-
zerwacji można dokonać na stronie interneto-
wej www.oliviastar.pl. Podstawowy bilet kosz-
tuje 18zł, a ulgowy 15 zł, jednak operator prze-
widział szereg zniżek. Rezerwując wstęp z 3 
dniowym wyprzedzeniem można skorzystać 

NA 32 PIĘTR ZE OLI V II STA R 
U DOSTĘPN I A M Y W IELOFU N KCYJ NĄ 
KON DYGNACJĘ, NA KTÓR EJ 
Z NA JDUJĄ SIĘ PU N KT Y 
GASTRONOMICZ N E, PR ZESTR ZEN IE 
EKSPOZ YCYJ N E I EV ENTOW E.

M I E R Z  W Y S O K O . . .



z 30% zniżki. Taras dostępny jest 7 dni w tygo-
dniu w godz. 10-22 (ostatni wjazd 21.00).   

ENGLISH

AIM HIGH!
LET’S MEET 130 METRES
ABOVE THE GROUND

Gdańsk is becoming increasingly fashionable and 
popular destination tourists from all over Europe. 
The city is creating new tourist attractions, which 
make it one of the top travel destinations. 

One of the new city landmarks which 
instantly gained popularity and recogni-
tion is Olivia Star viewing terrace, open to 
the general public, where you can enjoy the 
view of Tricity panorama from 130 metres 
above the ground. 

So far, over 20 thousand people have 
visited the terrace; it is the highest spot in 
northern Poland, which gives views of great-
est Tricity attractions and even – provided 
the weather is good – the Hel Peninsula. 
Apart from the spectacular view, the 32nd 
floor of Olivia Star offers elegant interiors 
and excellent cuisine. The investor assures it 
aims at creating a non-obvious space where 
everyone can get away from the mundanity 
of everyday life, relax, and enjoy themselves 
far from day-to-day worries. ‘Olivia Star is an 
exceptional building. So far, a lot of Tricity 
inhabitants have only had a chance to admire 
it from the outside or passed it while driving 
or riding an SKM train. At present, we are ar-

ranging interiors for the locals and tourists. 
We want to give them a chance to look at the 
world around them from a different, soaring 
perspective,’ says Rafał Marcyniuk, Board 
Member at Olivia Star Top. ‘But the spectac-
ular view is not the only attraction of the view-
ing terrace,’ he adds. 

The viewing terrace is only a part of the 
32nd floor. On the remaining area, the or-
ganiser has arranged a meeting space and 
a venue of cultural, business, and family 
events, designed by Anna Branicka and 
Olivia Business Centre project team: Design 
Anatomy. ‘The floor is divided into three 
thematic zones corresponding to the view 
outside the window. We want to recreate the 
atmosphere of these places in our building 
but not to disturb the view and rather har-
monise with it,’ says Anna Branicka.

For Tricity, the sea and the bay have al-
ways been a window on the world; therefore, 
the project team has introduced elements 
known from classical interiors of passenger 
and merchant ships. The goal was to create 
an exceptional experience and make visi-
tors feel as if they were sailing on calm water 
while standing on a stable deck and feeling 
the breath of the wind and the promise of 
the endless sea. In this part of the floor, we 
can approach the window and go out on the 
terrace to feel the sea breeze. Anna Branicka 
says, ‘We operate with interior style and ac-
cessories. This part of the floor will greet us 
with a different picture every day. One day, we 
will see the glassy surface of the sea with a few 
ships on the horizon or decorated with dozens 

of sails and other times – the dark and soulful 
waters of the Gdańsk Bay. This is a luxury we 
can afford in the middle of the day, in an in-
terior inspired by Polish ocean liners, which 
were constructed in Gdańsk like MS Batory.’

The northern part of the floor neighbours 
Oliwa, one of the oldest and most picturesque 
districts of Gdańsk. The district boasts the 
Cistercian Abbey, the Archcathedral, the 
park with the botanic garden, and majestic 
houses and townhouses. The interiors in 
this part of the floor refer to Art Nouveau 
buildings with terracotta roofs and old paved 
tree-lined streets. There will also be some ele-
ments of metal art, references to wooden and 
glass porches, and street lamps.

You will find the most soothing view in the 
western part of the floor, from where you can 
see the Tricity Landscape Park with morena 
hills of old Oliwa and Wrzeszcz districts. Anna 
Branicka says, ‘The Tricity Landscape Park 
offers us a unique view of the forest wall, which 
changes every season of the year. In this part 
of the floor, you can enjoy the view of deep 
greenery and sit back on comfortable chairs 
referring with their form and softness to moss-
grown trunks or forest benches and arbours. 
The subtle lighting creates the effect of the sun 
emerging from behind the trees and allows 
our visitors to feel like in a secret forest.’

Original designs and beautiful views are 
only a part of attractions awaiting the visitors 
of the new Tricity landmark. ‘On the 32nd 
floor of Olivia Star, we have created a mul-
ti-functional area with food spots as well as 
exposition and event spaces,’ says Krzysztof 
Dembek, Board Member of Olivia Star Top. 
‘Our experiences show that the 32nd floor 
of Olivia Star is a perfect place for a roman-
tic date, family lunch, or business dinner. 
Moreover, throughout the year, we will 
organise events for people of all ages and 
with various interests. We are also open to 
cooperation with cultural and scientific insti-
tutions to expand our offering. We are aware 
that the visitors of the viewing terrace go up 
high where they can get some perspective on 
their everyday life and be alone far away from 
their day-to-day worries. We offer a unique 
and pleasant atmosphere. We hope that the 
time spent on the top will be a quality form of 
relaxation, and the place will become one of 
the favourite meeting spaces of tourists and 
the locals,’ adds K. Dembek. 

To enter the 32nd floor, you need to buy 
a ticket. You can book your visit at www.ol-
iviastar.pl. The full price ticket is PLN 18, 
reduced-fare – PLN 15, but the operator pro-
vides for several discounts. If you book your 
visit three days in advance, you will get a 30% 
discount. The terrace is open 7 days a week at 
10–22 (the last lift up is at 21.00).  
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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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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.

SŁO MKA
5 2 – 5 3

łyskawicznie zyskała miano symbolu walki ze 
zmianami klimatu, z wdzierającym się przez okna, 
drzwi i ekran telewizora plastikiem. Z pozoru Bogu 

ducha winna słomka – wynalazek, dzięki któremu picie 
napojów wyskokowych (ale też i tych bez grama alkoholu) 
stało się eleganckie, wytworne i modne. Była wszędzie – 
w hipsterskich lokalach, na rozpalonych plażach, w mul-
tipleksach, domach, kawiarniach, samochodach, a nawet 
w morzach czy oceanach.

Spędziłem ostatnio kilka dni na festiwalu filmowym, 
żywiąc się w okolicznych punktach gastronomicznych. 
W żadnym nie było już plastikowych słomek. Za to były 
słomki wykonane z biodegradowalnego papieru, o zgrozo 
wkładane następnie do plastikowych kubków, przykrywa-
ne plastikowymi pokrywkami… To tyle jeżeli chodzi o na-
szą świadomość ekologiczną.

Byłem też niedawno w Danii. Wcześniej naczytałem 
się jaki to eko, bio i fair trade kraj. Podobno na jednego 
Duńczyka przypadają średnio tylko 3 plastikowe re-
klamówki rocznie. Nie dziwię się, skoro zdecydowana 
większość warzyw i owoców zarówno w marketach, jak 
i mniejszych sklepach pakowana jest w plastik. No to po co 
wrzucać je w dodatkową foliówkę, skoro i tak nie zgniotą 
się w plecaku czy torebce, usztywnione styropianową tac-
ką i owinięte dodatkowo folią? 

Drodzy Państwo, co my zrobimy z wszystkim tym, 
co nie jest słomką? Ją przecież najłatwiej da się zastąpić 
czymś innym, albo po prostu nie dodawać jej do napo-

ju. Usta mamy skonstruowane w taki sposób, że pora-
dzą sobie i ze szklanką, i z kieliszkiem, a nawet z kuflem. 
Z tą słomką to przecież żadna filozofia i żaden wysiłek. Za 
chwilę będziemy musieli zmierzyć się z wszystkim tym, co 
wymienić będzie trudniej, co jest mniej medialne i nośne, 
na co na razie brak na rynku zamienników. No bo jak tutaj 
walczyć z tonerami do drukarki, z obudowami monitorów, 
z elementami samochodów, z pilotami do telewizorów, 
osłonkami kabli, no jak? Można by powiedzieć: lepsza 
słomka niż nic, można też: jedna słomka wiosny nie czy-
ni… Trzymam kciuki za nas, żebyśmy szybko uwolnili się 
od plastikowej powłoki, którą wszyscy jesteśmy spowici. 

ENGLISH

THE STRAW 

The straw has soon become a symbol in fight against cli-
mate change and ever-present plastic flooding in through 
windows, doors, and TV screens. Innocuous on the surface 
– an invention which made drinking alcoholic beverages 
(as well as alcohol-free drinks) elegant, sophisticated, and 
fashionable. It was everywhere – in hipster food spots, 
multiplexes, houses, cafés, cars, on hot beaches, and even 
in seas and oceans. 

Some time ago, I spent a few days at a film festival, din-
ing at local food spots. None of them offered plastic straws. 
They had straws made from biodegradable paper, which 
were later put into plastic cups covered with plastic lids… 
So much for our ecological awareness.

Recently I was in Denmark. Before my trip, I had read 
a lot about how eco, bio, and fair trade country it was. 
I heard that one Dane uses only three plastic bags a year 
on average. No wonder since most vegetables and fruits in 
markets and local stores are packed in plastic. Why should 
they use plastic bags if products will not be squashed in 
a backpack or a bag since they are placed on a polystyrene 
tray and covered with foil? 

Ladies and Gentlemen, what will we do with everything 
that is not straw? Straws can be easily replaced or removed 
altogether. Our lips are constructed in such a way that we 
will be able to drink from a cup, a glass, or even a beer mug. 
Giving up straws is no rocket science or effort. But soon, 
we will have to deal with everything which is much more 
difficult to replace, is less catchy, and has no substitute so 
far. What will we do with toner used in laser printers, com-
puter casings, car parts, TV remotes, cable casing? I guess 
one might say: a straw is better than nothing; or: one straw 
does not make a summer… Fingers crossed we will be able 
to get rid of our plastic cover when the time comes. 
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LOTNISKO W RZESZOWIE 
URUCHOMIŁO INFOLINIĘ

W TROSCE O ZAPEWNIENIE JAK NAJLEPSZEJ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, 
OD 5 SIERPNIA 2019 ROKU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONK A 
URUCHOMIŁ INFOLINIE DLA PASAŻERÓW. 

 grafika i tekst   PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA

I nfolinia jest czynna codziennie, od go-
dziny 8 do 20 pod nowym numerem 

telefonu 17 71 70 800. Zarząd lotniska 
rozważa wydłużenie czasu pracy 
infolinii jeśli zajdzie taka potrzeba.  
Uruchamiana infolinia dostępna bę-
dzie z połączeń krajowych jak i zagra-
nicznych wszystkich sieci operatorów 
telefonicznych.  

To kolejne udogodnienie jakie 
oferujemy naszym pasażerom- mówi 
Adam Hamryszczak prezes zarządu 
lotniska w Rzeszowie. Infolinia nie 
będzie miała specjalnych taryf. Opłata 
za połączenie będzie zgodna z cen-
nikiem danego operatora. Infolinie 
obsługiwać będą etatowi pracownicy 

lotniska, którzy znają jego specyfikę 
oraz aktualną sytuację w terminalu. - 
dodaje prezes Hamryszczak.  

Konsultanci odpowiedzą na pytania 
dotyczące siatki połączeń, bagażu, 
statusu lotu, jak i rozwieją inne wąt-
pliwości związane z  podróżowaniem 
z rzeszowskiego lotniska.  •

• IN ENGLISH

RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT LAUNCHES HELPLINE 

TO ENSURE THE BEST CUSTOMER 
SERVICE, SINCE 5 AUGUST 2019, RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT HAS LAUNCHED 
A HELPLINE FOR PASSENGERS.

The helpline is open every day from 
8am to 8pm at 17 71 70 800. The 
airport management might extend 
the opening hours if necessary. The 
helpline will be available from all 
phone providers, both national and 
international.

‘This is yet another amenity for 
the airport passengers,’ said Adam 
Hamryszczak, CEO at Rzeszów In-
ternational Airport. ‘There will be no 
special charge imposed. The charge 
will be calculated based on regular 
prices of a given phone provider. The 
helpline will be served by airport em-
ployees, who are knowledgeable about 
airport operations and have up-to-da-
te information on the situation in the 
terminal,’ added the CEO.

The helpline consultants will an-
swer questions regarding f lights, lug-
gage, f light status, as well as provide 
other information on travelling from 
Rzeszów Airport. •
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W związku z dynamicznym rozwojem 
Polskie Linie Lotnicze LOT wzboga-

cają swoją ofertę z Rzeszowa.
Od sezonu zimowego pasażerowie 

będą mogli skorzystać z dodatkowych 
wieczornych połączeń oferowanych na 
trasie między Rzeszowem a stolicą Polski.

- Nasza siatka połączeń układana 
jest tak, by każdy pasażer mógł 
znaleźć dogodne połączenie. Wypeł-
nienie samolotów na trasie Warszawa 
– Rzeszów – Warszawa jest na tyle 
satysfakcjonujące, że postanowiliśmy 
poszerzyć ofertę dla pasażerów o do-

DODATKOWE 

REJSY 
DO WARSZ AW Y

datkowe rejsy wieczorne w wybrane 
dni tygodnia – mówi Robert Ludera, 
dyrektor Biura Siatki Połączeń w Pol-
skich Liniach Lotniczych LOT.

Nowe rejsy będą realizowane trzy 
razy w tygodniu od 28 października br. 
według następującego rozkładu:
• LO 3811 WAW-RZE 18:30-19:25 

poniedziałek, środa, piątek 
• LO 3812 RZE-WAW  20:00-20:55 

poniedziałek, środa, piątek
Bilety na nowe połączenia są już dostępne 
we wszystkich kanałach sprzedaży, 
w tym na lot.com. •

• IN ENGLISH

MORE FLIGHTS TO WARSAW

In view of their dynamic develop-
ment, LOT Polish Airlines are launch-
ing more f lights from Rzeszów.

From the winter season, passengers 
travelling from Rzeszów will be able 
to take new evening f lights between 
Rzeszów and the capital of Poland.

‘Our f light schedule is drawn up 
in such a way that every passenger 
may find a convenient f light. Given 
the popularity of f lights between 
Warsaw and Rzeszów, we decided 
to expand our offering and launch 
additional evening f lights on certain 
days of the week,’ says Robert Ludera, 
Director of Network & Alliances at 
LOT Polish Airlines.

The new f lights will be scheduled 
three times a week from 28 October 
2019, as follows:
• Flight LO3811 WAW-RZE 

 18:30-19:25 Monday, Wednesday, 
Friday 

• Flight LO3812 RZE-WAW 
 20:00-20:55 Monday, Wednesday, 
Friday

Tickets for the new f lights are already 
available via all sales channels, in-
cluding at lot.com.•
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MIĘDZYNARODOW Y FESTIWAL 
TR ANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI 
RZESZÓW-BATUMI-ODESSA-WILNO

W  dniach 22-25 sierpnia do Rzeszowa zjechali 
artyści z Gruzji, Ukrainy, Litwy, a także innych 

części Polski, aby wziąć udział w Międzynarodowym 
Festiwalu TRANS/MISJE – Wschód Sztuki. W czasie 
wydarzenia zorganizowanego przez Teatr im. Wandy 
Siemaszkowej zaprezentowali różnorodny program 
artystyczny. Mieszkańcy Podkarpacia i goście mogli 
wybrać się na spektakle, koncerty i wystawy. Wszystkie 
wydarzenia odbyły się na terenie Rzeszowa, m.in. w 
Teatrze „Maska”, WDK, Kinie „Zorza”,  Filharmonii 
Podkarpackiej, na dziedzińcu Zamku Lubomirskich, a 
także na specjalnie przygotowanej Scenie Dziedziniec 
Teatru przy ul. Sokoła.  

Inspiracją do zorganizowania kolejnej międzyna-
rodowej imprezy był sukces ubiegłorocznej I edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE, 
który w tym roku odbędzie się w Koszycach na Słowacji 
(11 września, Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprezen-
tuje tam wraz z innymi podkarpackimi instytucjami 
kultury różnorodny program narodowy). Ogromne 
zainteresowanie Festiwalem zrodziło pomysł stworzenia 
w Rzeszowie nowego wydarzenia – podobnego, bo sku-

piającego w jednym miejscu artystów kilku państw, dla 
których istotny jest kontekst pogranicza. Pomysłodawca 
i dyrektor Festiwalu Jan Nowara tym razem zaprosił do 
współpracy trzech partnerów – dyrektorów teatrów o 
dużym znaczeniu i renomie. 

Festiwal był skoncentrowany przede wszystkim na 
teatrze dramatycznym. Na scenie można było podziwiać 
aktorów Państwowego Teatru Dramatycznego im. Ilii 
Czawczawadzego w Batumi, Odeskiego Ukraińskiego 
Akademickiego Muzyczno-Dramatycznego Teatru im. 
Wasyla S. Wasylki w Odessie oraz Rosyjskiego Teatru 
Dramatycznego Litwy w Wilnie. Festiwal otworzyła 
„Siemaszkowa” spektaklem Kiedy byłem małym chłop-
cem. Była też premiera – muzyczny spektakl pt. Chcemy 
więcej w reżyserii Jana Nowary oraz widowisko plenero-
we w wykonaniu poznańskiej grupy Asocjacja 2006.

Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się 
koncerty - pieśni żydowskich, gruzińskiego zespołu 
folklorystycznego, muzyki poważnej, Vitold Rek & the 
Spark, oraz występ zespołu litewskiego artysty wyko-
nującego muzykę z gatunku jazz-folk.  Były też wystawy 
fotografii, akwafort i współczesnego plakatu teatralnego. 
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Dla wielbicieli kina przygotowano pokaz 
nagradzanego na wielu festiwalach filmo-
wych dzieła Mirosława Słaboszpyckiego 
Plemię oraz fabularyzowanego dokumentu 
Łukasiewicz – nafciarz romantyk. •

• IN ENGLISH

INTERNATIONAL FESTIVAL 
TRANS/MISSION – EAST OF ART 
RZESZÓW–BATUMI–ODESSA–
VILNIUS

Between 22 and 25 August, Rzeszów 
hosted artists from Georgia, Ukraine, 
Lithuania, as well as different parts of 
Poland who participated in the Inter-
national Festival TRANS/MISSION 
– East of Art. During the festival orga-
nised by Wanda Siemaszkowa Theatre, 
the participants presented diverse 
artistic programmes. Inhabitants of 
Podkarpacie and festival attendees had 
a chance to attend performances, con-
certs, and exhibitions. All the events 
were held in Rzeszów, among others, 
in ‘Maska’ Theatre in the Provincial 
Culture Centre, ‘Zorza’ Cinema, the 
Podkarpacka Philharmonic Hall, the 
Courtyard of Lubomirski Castle, as 
well as on the Courtyard Theatre Stage 
on Sokoła Street.

An inspiration for organising 
another international event was the last 
year’s success of the 1st edition of the 
International Festival TRANS/MIS-
SION, this year held in Košice, Slovakia 
(on 11 September, Wanda Siemaszkowa 
Theatre together with other cultural 

establishments from Podkarpacie will 
perform at the festival and present a 
diverse national programme). The huge 
popularity of the festival gave rise to 
the idea of establishing a new event in 
Rzeszów – a similar one, which would 
bring together artists from several 
countries exploring the concept of the 
cultural borderland. This time, the 
initiator and director of the festival, Jan 
Nowara, invited three partners – direc-
tors of prestigious theatres. 

The festival centred on dramatic 
theatre. Festival participants included 
actors from Ilia Czawczawadze Na-
tional Dramatic Theatre in Batumi, 
Odessa Ukrainian Academic Music 
and Dramatic Theatre of Vasyl S. 
Wasylka in Odessa, and Russian Dra-
matic Theatre of Lithuania in Vilnius. 
‘Siemaszkowa’ opened the festival with 
When I was a little boy. There was also 
a premiere, a musical performance We 
want more directed by Jan Nowara, and 
an open-air performance of Asocjacja 
2006 Group from Poznań.

The accompanying events included 
concerts of Jewish songs, a Georgian 
folk ensemble, classical music, Vitold 
Rek & the Spark, and a Lithuanian 
artist performing folk and jazz music, 
as well as exhibitions of photography, 
etching, and contemporary theatre 
posters. Cinema buffs enjoyed a 
screening of the prize-winning film by 
Mirosław Słaboszpycki Tribe and a fic-
tionalized documentary Łukasiewicz 
– Oil Romantic. •
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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.

W ciągu niespełna 10 lat Rzeszów niemal potroił licz-
bę hoteli mogących poszczycić się najwyższymi stan-
dardami wyposażenia i obsługi gości. Do najbardziej 
prestiżowych należą: Hotel Bristol Tradition & Luxu-
ry, Hotel Grand, Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski 
i Hubertus, Blue Diamond czy Hotel Hilton Garden 
Inn. 

In less than 10 years, the number of hotels offering the 
highest standard of amenities and service in Rzeszów 
has almost tripled. The most prestigious hotels in the 
city include Bristol Tradition & Luxury Hotel, Grand 
Hotel, Rzeszów Hotel, Ambasadorski Hotel, Huber-
tus Hotel, Blue Diamond, and Hilton Garden Inn.

Parva Cracovia, czyli mały Kraków – tak zwą Krosno. 
Powodem jest krośnieński rynek, który przypomina 
krakowską starówkę z późnogotyckimi i barokowymi 
kamienicami z XVI–XVIII w.

Parva Cracovia, or Little Cracow – that is how Kro-
sno is called. The reason is its town square, which 
looks like the Old Town Square in Cracow with its 
late Gothic and Baroque townhouses dating back to 
the 16th–18th centuries.

Sam zrób lizaka! Jesteś amatorem słodkości i jeszcze nie wiesz, 
gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Lizaka? Nic straco-
nego, ruszaj do Jasła i zobacz twórców lizaków i cukierków przy 
pracy, a także weź udział w tworzeniu tych pyszności.

Make a lollipop! If you have a sweet tooth, you can’t pass up the 
only in Poland Museum of Lollipop. Visit Jasło to observe the 
production of lollipops and sweets and try your hand at it.

www.podkarpackie.travel

Jak działa pensjonat dla koni? Dowiesz się w Siedli-
sku Janczar (Pstrągowa), jednym z ponad stu ośrod-
ków jeździeckich działających w regionie. W woje-
wództwie podkarpackim wyznaczono bowiem aż 
kilkaset kilometrów szlaków konnych.

How does a horse hotel operate? Find out at Hab-
itat Janczar (Pstrągowa), one of over a hundred 
horse-riding centres in the region. Podkarpackie 
Province boasts as many as several hundred kilo-
metres of horse trails.

Na przedprożu Bieszczadów w miejscowości Olszanica na pasjonatów przyrody 
czeka dąb szypułkowy o obwodzie 610  cm! Można go sfotografować w parku 
przy tutejszym pałacu.

Near Bieszczady, in the town of Olszanica, nature lovers will find a common 
oak which is 610 cm in circumference. You can photograph the tree in the park 
near the local palace.

Rymanów to bogactwo historii związanej z kulturą żydowską. Tu 
w XIX w. działał słynny cadyk Menachem Mendel znany ze swoje-
go  poparcia dla Napoleona, którego losy i walkę utożsamiał z walką 
między mistycznymi siłami Gog i Magog. Zasłynął jako cudotwórca 
posiadający dar jasnowidzenia. Jego grób na rymanowskim kirkucie 
do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata. 

Rymanów boasts a rich history of Jewish culture. In the 19th cen-
tury, renowned Tsaddik Menachem Mendel known for his support 
for Napoleon, whose fate and fight he identified with the fight be-
tween mystic forces Gog and Magog, lived and preached here. He 
was known as a miracle-worker and clairvoyant. His grave on the 
Jewish cemetery in Rymanów is regularly visited by Jews from all 
over the world.

Niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem 
rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych 
warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita możesz podziwiać, zwiedza-
jąc Zamek w Krasiczynie. Ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 
3500 m2. 

In Krasiczyn Castle, you will find remarkable wall decorations, which – at 
first glance – look like pictures painted with a brush, while in reality, they 
were created with the so-called sgraffito method by scraping off colourful 
layers of plaster. Their total surface is about 3500 m2. 

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. 
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce pię-
tro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Idealnym 
miejscem startu na jedną z nich – Połoninę Caryńską – jest Zajazd 
pod Caryńską. 

Above the tree line over 1150–1250 metres above sea level, there is 
a unique belt of Eastern Carpathian mountain pastures called po-
lonyny (montane meadows). The perfect starting spot for one of 
them – Caryńska Polonyna – is Zajazd pod Caryńską. 

Złoża ropy naftowej, a dokładnie dźwięki wydobywają-
cego się spod ziemi gazu – to od nich czerpie swą nazwę 
źródełko Bełkotka położone na szczycie góry Przedziw-
nej (Iwonicz-Zdrój). Wedle dawnych podań metanu było 
niegdyś tak dużo, że Bełkotkę można było podpalić. 

Deposits of oil, namely the sounds of gas coming 
from under the ground were the inspiration for 
the name of Bełkotka Spring at the top of Przedzi-
wna Mountain (Iwonicz-Zdrój). Legend has it that 
there used to be so much methane in the area that 
the spring could be set on fire.

Niegdyś niewielki obiekt hotelowy i tajny ośrodek wypoczynkowy prominentów PRL-u. Obecnie imponujący  
kompleks wypoczynkowy na przedprożu Bieszczadów – Hotel Arłamów. Miejsce to przez wielu kojarzone 
jest z internowaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.

Once a small hotel and secret resort of prominent figures of the Polish People’s Republic; now an impressive hotel 
complex near Bieszczady – Arłamów Hotel. It is mostly associated with the internment of the former President 
of Poland, Lech Wałęsa.experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions thanks to touch-perception 
technology.

Mroczna legenda o Czarnej Damie z zamku 
Sobień podążającej za rodem Kmitów do  no-
wej rezydencji to inspiracja dla niejednego 
turysty, aby odwiedzić Lesko i zatrzymać się  
w tutejszym zamku. Obecnie pełni on funkcję 
pensjonatu. 

A gloomy legend of Black Lady of Sobień Cas-
tle following the Kmit Family to their new 
residence is an inspiration for tourists to visit 
Lesko and spend a night in the local castle.  
At present, the castle houses a small hotel.

Mówi się, że każdy zamek ma swoją legendę i ducha, ale dwie zjawy to rzad-
kość. Zamek Dubiecko, bo o nim mowa, nawiedzał pewien karzeł oraz Diabeł 
Łańcucki – niejaki Stadnicki.

They say that every castle has its legend and ghost, but two apparitions are a 
rare thing. Dubiecko Castle is haunted by a dwarf and Łańcucki Devil – Stad-
nicki.biggest open-air museums in whole Europe.

Rodzinne spływy pontonowe, wyprawy wozami traperskimi, śladami dzielnego 
wojaka Szwejka? Te i wiele innych inspiracji na spędzenie wolnego czasu znajdziesz  
w ofercie znających region jak nikt inny biur podróży PAWUK i Bieszczader.

OFamily rafting, trapper wagon trips, following the steps of brave soldier Švejk? These 
are only examples of attractions offered in PAWUK and Bieszczader travel agencies 
that know the region like the back of their hand.

Powrót do szkolnej ławki? Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach  
Mineralnych – tu samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów upieczesz tradycyjne proziaki – bułeczki na sodzie, wykonasz gliniany 
garnek oraz siedząc w stylowych przedwojennych ławach spróbujesz swoich 
sił w kaligrafii.

Go back to school – in the Bieszczady School of Crafts in Uherce Min-
eralne, with the help of qualified instructors, you can bake traditional 
proziaki (soda bread), make a clay pot, and try your hand at the art of 
calligraphy while sitting at a stylish pre-war desk.

USTRZYKI GÓRNE

Zamek w Krasiczynie, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Lekcja kaligrafii, fot. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Na Połoninie Caryńskiej, fot. Katarzyna Preuss
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i bliskości z naturą. PodkarPackie, region Położony na Południowo-wschodnim krańcu Polski, to kraina 
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… 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.

W ciągu niespełna 10 lat Rzeszów niemal potroił licz-
bę hoteli mogących poszczycić się najwyższymi stan-
dardami wyposażenia i obsługi gości. Do najbardziej 
prestiżowych należą: Hotel Bristol Tradition & Luxu-
ry, Hotel Grand, Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski 
i Hubertus, Blue Diamond czy Hotel Hilton Garden 
Inn. 

In less than 10 years, the number of hotels offering the 
highest standard of amenities and service in Rzeszów 
has almost tripled. The most prestigious hotels in the 
city include Bristol Tradition & Luxury Hotel, Grand 
Hotel, Rzeszów Hotel, Ambasadorski Hotel, Huber-
tus Hotel, Blue Diamond, and Hilton Garden Inn.

Parva Cracovia, czyli mały Kraków – tak zwą Krosno. 
Powodem jest krośnieński rynek, który przypomina 
krakowską starówkę z późnogotyckimi i barokowymi 
kamienicami z XVI–XVIII w.

Parva Cracovia, or Little Cracow – that is how Kro-
sno is called. The reason is its town square, which 
looks like the Old Town Square in Cracow with its 
late Gothic and Baroque townhouses dating back to 
the 16th–18th centuries.

Sam zrób lizaka! Jesteś amatorem słodkości i jeszcze nie wiesz, 
gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Lizaka? Nic straco-
nego, ruszaj do Jasła i zobacz twórców lizaków i cukierków przy 
pracy, a także weź udział w tworzeniu tych pyszności.

Make a lollipop! If you have a sweet tooth, you can’t pass up the 
only in Poland Museum of Lollipop. Visit Jasło to observe the 
production of lollipops and sweets and try your hand at it.

www.podkarpackie.travel

Jak działa pensjonat dla koni? Dowiesz się w Siedli-
sku Janczar (Pstrągowa), jednym z ponad stu ośrod-
ków jeździeckich działających w regionie. W woje-
wództwie podkarpackim wyznaczono bowiem aż 
kilkaset kilometrów szlaków konnych.

How does a horse hotel operate? Find out at Hab-
itat Janczar (Pstrągowa), one of over a hundred 
horse-riding centres in the region. Podkarpackie 
Province boasts as many as several hundred kilo-
metres of horse trails.

Na przedprożu Bieszczadów w miejscowości Olszanica na pasjonatów przyrody 
czeka dąb szypułkowy o obwodzie 610  cm! Można go sfotografować w parku 
przy tutejszym pałacu.

Near Bieszczady, in the town of Olszanica, nature lovers will find a common 
oak which is 610 cm in circumference. You can photograph the tree in the park 
near the local palace.

Rymanów to bogactwo historii związanej z kulturą żydowską. Tu 
w XIX w. działał słynny cadyk Menachem Mendel znany ze swoje-
go  poparcia dla Napoleona, którego losy i walkę utożsamiał z walką 
między mistycznymi siłami Gog i Magog. Zasłynął jako cudotwórca 
posiadający dar jasnowidzenia. Jego grób na rymanowskim kirkucie 
do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata. 

Rymanów boasts a rich history of Jewish culture. In the 19th cen-
tury, renowned Tsaddik Menachem Mendel known for his support 
for Napoleon, whose fate and fight he identified with the fight be-
tween mystic forces Gog and Magog, lived and preached here. He 
was known as a miracle-worker and clairvoyant. His grave on the 
Jewish cemetery in Rymanów is regularly visited by Jews from all 
over the world.

Niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem 
rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych 
warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita możesz podziwiać, zwiedza-
jąc Zamek w Krasiczynie. Ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 
3500 m2. 

In Krasiczyn Castle, you will find remarkable wall decorations, which – at 
first glance – look like pictures painted with a brush, while in reality, they 
were created with the so-called sgraffito method by scraping off colourful 
layers of plaster. Their total surface is about 3500 m2. 

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. 
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce pię-
tro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Idealnym 
miejscem startu na jedną z nich – Połoninę Caryńską – jest Zajazd 
pod Caryńską. 

Above the tree line over 1150–1250 metres above sea level, there is 
a unique belt of Eastern Carpathian mountain pastures called po-
lonyny (montane meadows). The perfect starting spot for one of 
them – Caryńska Polonyna – is Zajazd pod Caryńską. 

Złoża ropy naftowej, a dokładnie dźwięki wydobywają-
cego się spod ziemi gazu – to od nich czerpie swą nazwę 
źródełko Bełkotka położone na szczycie góry Przedziw-
nej (Iwonicz-Zdrój). Wedle dawnych podań metanu było 
niegdyś tak dużo, że Bełkotkę można było podpalić. 

Deposits of oil, namely the sounds of gas coming 
from under the ground were the inspiration for 
the name of Bełkotka Spring at the top of Przedzi-
wna Mountain (Iwonicz-Zdrój). Legend has it that 
there used to be so much methane in the area that 
the spring could be set on fire.

Niegdyś niewielki obiekt hotelowy i tajny ośrodek wypoczynkowy prominentów PRL-u. Obecnie imponujący  
kompleks wypoczynkowy na przedprożu Bieszczadów – Hotel Arłamów. Miejsce to przez wielu kojarzone 
jest z internowaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.

Once a small hotel and secret resort of prominent figures of the Polish People’s Republic; now an impressive hotel 
complex near Bieszczady – Arłamów Hotel. It is mostly associated with the internment of the former President 
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Sobień podążającej za rodem Kmitów do  no-
wej rezydencji to inspiracja dla niejednego 
turysty, aby odwiedzić Lesko i zatrzymać się  
w tutejszym zamku. Obecnie pełni on funkcję 
pensjonatu. 

A gloomy legend of Black Lady of Sobień Cas-
tle following the Kmit Family to their new 
residence is an inspiration for tourists to visit 
Lesko and spend a night in the local castle.  
At present, the castle houses a small hotel.

Mówi się, że każdy zamek ma swoją legendę i ducha, ale dwie zjawy to rzad-
kość. Zamek Dubiecko, bo o nim mowa, nawiedzał pewien karzeł oraz Diabeł 
Łańcucki – niejaki Stadnicki.

They say that every castle has its legend and ghost, but two apparitions are a 
rare thing. Dubiecko Castle is haunted by a dwarf and Łańcucki Devil – Stad-
nicki.biggest open-air museums in whole Europe.

Rodzinne spływy pontonowe, wyprawy wozami traperskimi, śladami dzielnego 
wojaka Szwejka? Te i wiele innych inspiracji na spędzenie wolnego czasu znajdziesz  
w ofercie znających region jak nikt inny biur podróży PAWUK i Bieszczader.

OFamily rafting, trapper wagon trips, following the steps of brave soldier Švejk? These 
are only examples of attractions offered in PAWUK and Bieszczader travel agencies 
that know the region like the back of their hand.

Powrót do szkolnej ławki? Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach  
Mineralnych – tu samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów upieczesz tradycyjne proziaki – bułeczki na sodzie, wykonasz gliniany 
garnek oraz siedząc w stylowych przedwojennych ławach spróbujesz swoich 
sił w kaligrafii.

Go back to school – in the Bieszczady School of Crafts in Uherce Min-
eralne, with the help of qualified instructors, you can bake traditional 
proziaki (soda bread), make a clay pot, and try your hand at the art of 
calligraphy while sitting at a stylish pre-war desk.

USTRZYKI GÓRNE

Zamek w Krasiczynie, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Lekcja kaligrafii, fot. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Na Połoninie Caryńskiej, fot. Katarzyna Preuss
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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.

W ciągu niespełna 10 lat Rzeszów niemal potroił licz-
bę hoteli mogących poszczycić się najwyższymi stan-
dardami wyposażenia i obsługi gości. Do najbardziej 
prestiżowych należą: Hotel Bristol Tradition & Luxu-
ry, Hotel Grand, Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski 
i Hubertus, Blue Diamond czy Hotel Hilton Garden 
Inn. 

In less than 10 years, the number of hotels offering the 
highest standard of amenities and service in Rzeszów 
has almost tripled. The most prestigious hotels in the 
city include Bristol Tradition & Luxury Hotel, Grand 
Hotel, Rzeszów Hotel, Ambasadorski Hotel, Huber-
tus Hotel, Blue Diamond, and Hilton Garden Inn.

Parva Cracovia, czyli mały Kraków – tak zwą Krosno. 
Powodem jest krośnieński rynek, który przypomina 
krakowską starówkę z późnogotyckimi i barokowymi 
kamienicami z XVI–XVIII w.

Parva Cracovia, or Little Cracow – that is how Kro-
sno is called. The reason is its town square, which 
looks like the Old Town Square in Cracow with its 
late Gothic and Baroque townhouses dating back to 
the 16th–18th centuries.

Sam zrób lizaka! Jesteś amatorem słodkości i jeszcze nie wiesz, 
gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Lizaka? Nic straco-
nego, ruszaj do Jasła i zobacz twórców lizaków i cukierków przy 
pracy, a także weź udział w tworzeniu tych pyszności.

Make a lollipop! If you have a sweet tooth, you can’t pass up the 
only in Poland Museum of Lollipop. Visit Jasło to observe the 
production of lollipops and sweets and try your hand at it.

www.podkarpackie.travel

Jak działa pensjonat dla koni? Dowiesz się w Siedli-
sku Janczar (Pstrągowa), jednym z ponad stu ośrod-
ków jeździeckich działających w regionie. W woje-
wództwie podkarpackim wyznaczono bowiem aż 
kilkaset kilometrów szlaków konnych.

How does a horse hotel operate? Find out at Hab-
itat Janczar (Pstrągowa), one of over a hundred 
horse-riding centres in the region. Podkarpackie 
Province boasts as many as several hundred kilo-
metres of horse trails.

Na przedprożu Bieszczadów w miejscowości Olszanica na pasjonatów przyrody 
czeka dąb szypułkowy o obwodzie 610  cm! Można go sfotografować w parku 
przy tutejszym pałacu.

Near Bieszczady, in the town of Olszanica, nature lovers will find a common 
oak which is 610 cm in circumference. You can photograph the tree in the park 
near the local palace.

Rymanów to bogactwo historii związanej z kulturą żydowską. Tu 
w XIX w. działał słynny cadyk Menachem Mendel znany ze swoje-
go  poparcia dla Napoleona, którego losy i walkę utożsamiał z walką 
między mistycznymi siłami Gog i Magog. Zasłynął jako cudotwórca 
posiadający dar jasnowidzenia. Jego grób na rymanowskim kirkucie 
do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata. 

Rymanów boasts a rich history of Jewish culture. In the 19th cen-
tury, renowned Tsaddik Menachem Mendel known for his support 
for Napoleon, whose fate and fight he identified with the fight be-
tween mystic forces Gog and Magog, lived and preached here. He 
was known as a miracle-worker and clairvoyant. His grave on the 
Jewish cemetery in Rymanów is regularly visited by Jews from all 
over the world.

Niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem 
rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych 
warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita możesz podziwiać, zwiedza-
jąc Zamek w Krasiczynie. Ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 
3500 m2. 

In Krasiczyn Castle, you will find remarkable wall decorations, which – at 
first glance – look like pictures painted with a brush, while in reality, they 
were created with the so-called sgraffito method by scraping off colourful 
layers of plaster. Their total surface is about 3500 m2. 

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. 
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce pię-
tro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Idealnym 
miejscem startu na jedną z nich – Połoninę Caryńską – jest Zajazd 
pod Caryńską. 

Above the tree line over 1150–1250 metres above sea level, there is 
a unique belt of Eastern Carpathian mountain pastures called po-
lonyny (montane meadows). The perfect starting spot for one of 
them – Caryńska Polonyna – is Zajazd pod Caryńską. 

Złoża ropy naftowej, a dokładnie dźwięki wydobywają-
cego się spod ziemi gazu – to od nich czerpie swą nazwę 
źródełko Bełkotka położone na szczycie góry Przedziw-
nej (Iwonicz-Zdrój). Wedle dawnych podań metanu było 
niegdyś tak dużo, że Bełkotkę można było podpalić. 

Deposits of oil, namely the sounds of gas coming 
from under the ground were the inspiration for 
the name of Bełkotka Spring at the top of Przedzi-
wna Mountain (Iwonicz-Zdrój). Legend has it that 
there used to be so much methane in the area that 
the spring could be set on fire.

Niegdyś niewielki obiekt hotelowy i tajny ośrodek wypoczynkowy prominentów PRL-u. Obecnie imponujący  
kompleks wypoczynkowy na przedprożu Bieszczadów – Hotel Arłamów. Miejsce to przez wielu kojarzone 
jest z internowaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.

Once a small hotel and secret resort of prominent figures of the Polish People’s Republic; now an impressive hotel 
complex near Bieszczady – Arłamów Hotel. It is mostly associated with the internment of the former President 
of Poland, Lech Wałęsa.experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions thanks to touch-perception 
technology.

Mroczna legenda o Czarnej Damie z zamku 
Sobień podążającej za rodem Kmitów do  no-
wej rezydencji to inspiracja dla niejednego 
turysty, aby odwiedzić Lesko i zatrzymać się  
w tutejszym zamku. Obecnie pełni on funkcję 
pensjonatu. 

A gloomy legend of Black Lady of Sobień Cas-
tle following the Kmit Family to their new 
residence is an inspiration for tourists to visit 
Lesko and spend a night in the local castle.  
At present, the castle houses a small hotel.

Mówi się, że każdy zamek ma swoją legendę i ducha, ale dwie zjawy to rzad-
kość. Zamek Dubiecko, bo o nim mowa, nawiedzał pewien karzeł oraz Diabeł 
Łańcucki – niejaki Stadnicki.

They say that every castle has its legend and ghost, but two apparitions are a 
rare thing. Dubiecko Castle is haunted by a dwarf and Łańcucki Devil – Stad-
nicki.biggest open-air museums in whole Europe.

Rodzinne spływy pontonowe, wyprawy wozami traperskimi, śladami dzielnego 
wojaka Szwejka? Te i wiele innych inspiracji na spędzenie wolnego czasu znajdziesz  
w ofercie znających region jak nikt inny biur podróży PAWUK i Bieszczader.

OFamily rafting, trapper wagon trips, following the steps of brave soldier Švejk? These 
are only examples of attractions offered in PAWUK and Bieszczader travel agencies 
that know the region like the back of their hand.

Powrót do szkolnej ławki? Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach  
Mineralnych – tu samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów upieczesz tradycyjne proziaki – bułeczki na sodzie, wykonasz gliniany 
garnek oraz siedząc w stylowych przedwojennych ławach spróbujesz swoich 
sił w kaligrafii.

Go back to school – in the Bieszczady School of Crafts in Uherce Min-
eralne, with the help of qualified instructors, you can bake traditional 
proziaki (soda bread), make a clay pot, and try your hand at the art of 
calligraphy while sitting at a stylish pre-war desk.

USTRZYKI GÓRNE

Zamek w Krasiczynie, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Lekcja kaligrafii, fot. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Na Połoninie Caryńskiej, fot. Katarzyna Preuss
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W ciągu niespełna 10 lat Rzeszów niemal potroił licz-
bę hoteli mogących poszczycić się najwyższymi stan-
dardami wyposażenia i obsługi gości. Do najbardziej 
prestiżowych należą: Hotel Bristol Tradition & Luxu-
ry, Hotel Grand, Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski 
i Hubertus, Blue Diamond czy Hotel Hilton Garden 
Inn. 

In less than 10 years, the number of hotels offering the 
highest standard of amenities and service in Rzeszów 
has almost tripled. The most prestigious hotels in the 
city include Bristol Tradition & Luxury Hotel, Grand 
Hotel, Rzeszów Hotel, Ambasadorski Hotel, Huber-
tus Hotel, Blue Diamond, and Hilton Garden Inn.

Parva Cracovia, czyli mały Kraków – tak zwą Krosno. 
Powodem jest krośnieński rynek, który przypomina 
krakowską starówkę z późnogotyckimi i barokowymi 
kamienicami z XVI–XVIII w.

Parva Cracovia, or Little Cracow – that is how Kro-
sno is called. The reason is its town square, which 
looks like the Old Town Square in Cracow with its 
late Gothic and Baroque townhouses dating back to 
the 16th–18th centuries.

Sam zrób lizaka! Jesteś amatorem słodkości i jeszcze nie wiesz, 
gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Lizaka? Nic straco-
nego, ruszaj do Jasła i zobacz twórców lizaków i cukierków przy 
pracy, a także weź udział w tworzeniu tych pyszności.

Make a lollipop! If you have a sweet tooth, you can’t pass up the 
only in Poland Museum of Lollipop. Visit Jasło to observe the 
production of lollipops and sweets and try your hand at it.

www.podkarpackie.travel

Jak działa pensjonat dla koni? Dowiesz się w Siedli-
sku Janczar (Pstrągowa), jednym z ponad stu ośrod-
ków jeździeckich działających w regionie. W woje-
wództwie podkarpackim wyznaczono bowiem aż 
kilkaset kilometrów szlaków konnych.

How does a horse hotel operate? Find out at Hab-
itat Janczar (Pstrągowa), one of over a hundred 
horse-riding centres in the region. Podkarpackie 
Province boasts as many as several hundred kilo-
metres of horse trails.

Na przedprożu Bieszczadów w miejscowości Olszanica na pasjonatów przyrody 
czeka dąb szypułkowy o obwodzie 610  cm! Można go sfotografować w parku 
przy tutejszym pałacu.

Near Bieszczady, in the town of Olszanica, nature lovers will find a common 
oak which is 610 cm in circumference. You can photograph the tree in the park 
near the local palace.

Rymanów to bogactwo historii związanej z kulturą żydowską. Tu 
w XIX w. działał słynny cadyk Menachem Mendel znany ze swoje-
go  poparcia dla Napoleona, którego losy i walkę utożsamiał z walką 
między mistycznymi siłami Gog i Magog. Zasłynął jako cudotwórca 
posiadający dar jasnowidzenia. Jego grób na rymanowskim kirkucie 
do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata. 

Rymanów boasts a rich history of Jewish culture. In the 19th cen-
tury, renowned Tsaddik Menachem Mendel known for his support 
for Napoleon, whose fate and fight he identified with the fight be-
tween mystic forces Gog and Magog, lived and preached here. He 
was known as a miracle-worker and clairvoyant. His grave on the 
Jewish cemetery in Rymanów is regularly visited by Jews from all 
over the world.

Niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem 
rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych 
warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita możesz podziwiać, zwiedza-
jąc Zamek w Krasiczynie. Ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 
3500 m2. 

In Krasiczyn Castle, you will find remarkable wall decorations, which – at 
first glance – look like pictures painted with a brush, while in reality, they 
were created with the so-called sgraffito method by scraping off colourful 
layers of plaster. Their total surface is about 3500 m2. 

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. 
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce pię-
tro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Idealnym 
miejscem startu na jedną z nich – Połoninę Caryńską – jest Zajazd 
pod Caryńską. 

Above the tree line over 1150–1250 metres above sea level, there is 
a unique belt of Eastern Carpathian mountain pastures called po-
lonyny (montane meadows). The perfect starting spot for one of 
them – Caryńska Polonyna – is Zajazd pod Caryńską. 

Złoża ropy naftowej, a dokładnie dźwięki wydobywają-
cego się spod ziemi gazu – to od nich czerpie swą nazwę 
źródełko Bełkotka położone na szczycie góry Przedziw-
nej (Iwonicz-Zdrój). Wedle dawnych podań metanu było 
niegdyś tak dużo, że Bełkotkę można było podpalić. 

Deposits of oil, namely the sounds of gas coming 
from under the ground were the inspiration for 
the name of Bełkotka Spring at the top of Przedzi-
wna Mountain (Iwonicz-Zdrój). Legend has it that 
there used to be so much methane in the area that 
the spring could be set on fire.

Niegdyś niewielki obiekt hotelowy i tajny ośrodek wypoczynkowy prominentów PRL-u. Obecnie imponujący  
kompleks wypoczynkowy na przedprożu Bieszczadów – Hotel Arłamów. Miejsce to przez wielu kojarzone 
jest z internowaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.

Once a small hotel and secret resort of prominent figures of the Polish People’s Republic; now an impressive hotel 
complex near Bieszczady – Arłamów Hotel. It is mostly associated with the internment of the former President 
of Poland, Lech Wałęsa.experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions thanks to touch-perception 
technology.

Mroczna legenda o Czarnej Damie z zamku 
Sobień podążającej za rodem Kmitów do  no-
wej rezydencji to inspiracja dla niejednego 
turysty, aby odwiedzić Lesko i zatrzymać się  
w tutejszym zamku. Obecnie pełni on funkcję 
pensjonatu. 

A gloomy legend of Black Lady of Sobień Cas-
tle following the Kmit Family to their new 
residence is an inspiration for tourists to visit 
Lesko and spend a night in the local castle.  
At present, the castle houses a small hotel.

Mówi się, że każdy zamek ma swoją legendę i ducha, ale dwie zjawy to rzad-
kość. Zamek Dubiecko, bo o nim mowa, nawiedzał pewien karzeł oraz Diabeł 
Łańcucki – niejaki Stadnicki.

They say that every castle has its legend and ghost, but two apparitions are a 
rare thing. Dubiecko Castle is haunted by a dwarf and Łańcucki Devil – Stad-
nicki.biggest open-air museums in whole Europe.

Rodzinne spływy pontonowe, wyprawy wozami traperskimi, śladami dzielnego 
wojaka Szwejka? Te i wiele innych inspiracji na spędzenie wolnego czasu znajdziesz  
w ofercie znających region jak nikt inny biur podróży PAWUK i Bieszczader.

OFamily rafting, trapper wagon trips, following the steps of brave soldier Švejk? These 
are only examples of attractions offered in PAWUK and Bieszczader travel agencies 
that know the region like the back of their hand.

Powrót do szkolnej ławki? Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach  
Mineralnych – tu samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów upieczesz tradycyjne proziaki – bułeczki na sodzie, wykonasz gliniany 
garnek oraz siedząc w stylowych przedwojennych ławach spróbujesz swoich 
sił w kaligrafii.

Go back to school – in the Bieszczady School of Crafts in Uherce Min-
eralne, with the help of qualified instructors, you can bake traditional 
proziaki (soda bread), make a clay pot, and try your hand at the art of 
calligraphy while sitting at a stylish pre-war desk.

USTRZYKI GÓRNE

Zamek w Krasiczynie, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Lekcja kaligrafii, fot. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Na Połoninie Caryńskiej, fot. Katarzyna Preuss
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W ciągu niespełna 10 lat Rzeszów niemal potroił licz-
bę hoteli mogących poszczycić się najwyższymi stan-
dardami wyposażenia i obsługi gości. Do najbardziej 
prestiżowych należą: Hotel Bristol Tradition & Luxu-
ry, Hotel Grand, Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski 
i Hubertus, Blue Diamond czy Hotel Hilton Garden 
Inn. 

In less than 10 years, the number of hotels offering the 
highest standard of amenities and service in Rzeszów 
has almost tripled. The most prestigious hotels in the 
city include Bristol Tradition & Luxury Hotel, Grand 
Hotel, Rzeszów Hotel, Ambasadorski Hotel, Huber-
tus Hotel, Blue Diamond, and Hilton Garden Inn.

Parva Cracovia, czyli mały Kraków – tak zwą Krosno. 
Powodem jest krośnieński rynek, który przypomina 
krakowską starówkę z późnogotyckimi i barokowymi 
kamienicami z XVI–XVIII w.

Parva Cracovia, or Little Cracow – that is how Kro-
sno is called. The reason is its town square, which 
looks like the Old Town Square in Cracow with its 
late Gothic and Baroque townhouses dating back to 
the 16th–18th centuries.

Sam zrób lizaka! Jesteś amatorem słodkości i jeszcze nie wiesz, 
gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Lizaka? Nic straco-
nego, ruszaj do Jasła i zobacz twórców lizaków i cukierków przy 
pracy, a także weź udział w tworzeniu tych pyszności.

Make a lollipop! If you have a sweet tooth, you can’t pass up the 
only in Poland Museum of Lollipop. Visit Jasło to observe the 
production of lollipops and sweets and try your hand at it.

www.podkarpackie.travel

Jak działa pensjonat dla koni? Dowiesz się w Siedli-
sku Janczar (Pstrągowa), jednym z ponad stu ośrod-
ków jeździeckich działających w regionie. W woje-
wództwie podkarpackim wyznaczono bowiem aż 
kilkaset kilometrów szlaków konnych.

How does a horse hotel operate? Find out at Hab-
itat Janczar (Pstrągowa), one of over a hundred 
horse-riding centres in the region. Podkarpackie 
Province boasts as many as several hundred kilo-
metres of horse trails.

Na przedprożu Bieszczadów w miejscowości Olszanica na pasjonatów przyrody 
czeka dąb szypułkowy o obwodzie 610  cm! Można go sfotografować w parku 
przy tutejszym pałacu.

Near Bieszczady, in the town of Olszanica, nature lovers will find a common 
oak which is 610 cm in circumference. You can photograph the tree in the park 
near the local palace.

Rymanów to bogactwo historii związanej z kulturą żydowską. Tu 
w XIX w. działał słynny cadyk Menachem Mendel znany ze swoje-
go  poparcia dla Napoleona, którego losy i walkę utożsamiał z walką 
między mistycznymi siłami Gog i Magog. Zasłynął jako cudotwórca 
posiadający dar jasnowidzenia. Jego grób na rymanowskim kirkucie 
do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata. 

Rymanów boasts a rich history of Jewish culture. In the 19th cen-
tury, renowned Tsaddik Menachem Mendel known for his support 
for Napoleon, whose fate and fight he identified with the fight be-
tween mystic forces Gog and Magog, lived and preached here. He 
was known as a miracle-worker and clairvoyant. His grave on the 
Jewish cemetery in Rymanów is regularly visited by Jews from all 
over the world.

Niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem 
rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych 
warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita możesz podziwiać, zwiedza-
jąc Zamek w Krasiczynie. Ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 
3500 m2. 

In Krasiczyn Castle, you will find remarkable wall decorations, which – at 
first glance – look like pictures painted with a brush, while in reality, they 
were created with the so-called sgraffito method by scraping off colourful 
layers of plaster. Their total surface is about 3500 m2. 

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. 
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce pię-
tro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Idealnym 
miejscem startu na jedną z nich – Połoninę Caryńską – jest Zajazd 
pod Caryńską. 

Above the tree line over 1150–1250 metres above sea level, there is 
a unique belt of Eastern Carpathian mountain pastures called po-
lonyny (montane meadows). The perfect starting spot for one of 
them – Caryńska Polonyna – is Zajazd pod Caryńską. 

Złoża ropy naftowej, a dokładnie dźwięki wydobywają-
cego się spod ziemi gazu – to od nich czerpie swą nazwę 
źródełko Bełkotka położone na szczycie góry Przedziw-
nej (Iwonicz-Zdrój). Wedle dawnych podań metanu było 
niegdyś tak dużo, że Bełkotkę można było podpalić. 

Deposits of oil, namely the sounds of gas coming 
from under the ground were the inspiration for 
the name of Bełkotka Spring at the top of Przedzi-
wna Mountain (Iwonicz-Zdrój). Legend has it that 
there used to be so much methane in the area that 
the spring could be set on fire.

Niegdyś niewielki obiekt hotelowy i tajny ośrodek wypoczynkowy prominentów PRL-u. Obecnie imponujący  
kompleks wypoczynkowy na przedprożu Bieszczadów – Hotel Arłamów. Miejsce to przez wielu kojarzone 
jest z internowaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.

Once a small hotel and secret resort of prominent figures of the Polish People’s Republic; now an impressive hotel 
complex near Bieszczady – Arłamów Hotel. It is mostly associated with the internment of the former President 
of Poland, Lech Wałęsa.experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions thanks to touch-perception 
technology.

Mroczna legenda o Czarnej Damie z zamku 
Sobień podążającej za rodem Kmitów do  no-
wej rezydencji to inspiracja dla niejednego 
turysty, aby odwiedzić Lesko i zatrzymać się  
w tutejszym zamku. Obecnie pełni on funkcję 
pensjonatu. 

A gloomy legend of Black Lady of Sobień Cas-
tle following the Kmit Family to their new 
residence is an inspiration for tourists to visit 
Lesko and spend a night in the local castle.  
At present, the castle houses a small hotel.

Mówi się, że każdy zamek ma swoją legendę i ducha, ale dwie zjawy to rzad-
kość. Zamek Dubiecko, bo o nim mowa, nawiedzał pewien karzeł oraz Diabeł 
Łańcucki – niejaki Stadnicki.

They say that every castle has its legend and ghost, but two apparitions are a 
rare thing. Dubiecko Castle is haunted by a dwarf and Łańcucki Devil – Stad-
nicki.biggest open-air museums in whole Europe.

Rodzinne spływy pontonowe, wyprawy wozami traperskimi, śladami dzielnego 
wojaka Szwejka? Te i wiele innych inspiracji na spędzenie wolnego czasu znajdziesz  
w ofercie znających region jak nikt inny biur podróży PAWUK i Bieszczader.

OFamily rafting, trapper wagon trips, following the steps of brave soldier Švejk? These 
are only examples of attractions offered in PAWUK and Bieszczader travel agencies 
that know the region like the back of their hand.

Powrót do szkolnej ławki? Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach  
Mineralnych – tu samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów upieczesz tradycyjne proziaki – bułeczki na sodzie, wykonasz gliniany 
garnek oraz siedząc w stylowych przedwojennych ławach spróbujesz swoich 
sił w kaligrafii.

Go back to school – in the Bieszczady School of Crafts in Uherce Min-
eralne, with the help of qualified instructors, you can bake traditional 
proziaki (soda bread), make a clay pot, and try your hand at the art of 
calligraphy while sitting at a stylish pre-war desk.

USTRZYKI GÓRNE

Zamek w Krasiczynie, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Lekcja kaligrafii, fot. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Na Połoninie Caryńskiej, fot. Katarzyna Preuss
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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.

W ciągu niespełna 10 lat Rzeszów niemal potroił licz-
bę hoteli mogących poszczycić się najwyższymi stan-
dardami wyposażenia i obsługi gości. Do najbardziej 
prestiżowych należą: Hotel Bristol Tradition & Luxu-
ry, Hotel Grand, Hotel Rzeszów, Hotel Ambasadorski 
i Hubertus, Blue Diamond czy Hotel Hilton Garden 
Inn. 

In less than 10 years, the number of hotels offering the 
highest standard of amenities and service in Rzeszów 
has almost tripled. The most prestigious hotels in the 
city include Bristol Tradition & Luxury Hotel, Grand 
Hotel, Rzeszów Hotel, Ambasadorski Hotel, Huber-
tus Hotel, Blue Diamond, and Hilton Garden Inn.

Parva Cracovia, czyli mały Kraków – tak zwą Krosno. 
Powodem jest krośnieński rynek, który przypomina 
krakowską starówkę z późnogotyckimi i barokowymi 
kamienicami z XVI–XVIII w.

Parva Cracovia, or Little Cracow – that is how Kro-
sno is called. The reason is its town square, which 
looks like the Old Town Square in Cracow with its 
late Gothic and Baroque townhouses dating back to 
the 16th–18th centuries.

Sam zrób lizaka! Jesteś amatorem słodkości i jeszcze nie wiesz, 
gdzie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Lizaka? Nic straco-
nego, ruszaj do Jasła i zobacz twórców lizaków i cukierków przy 
pracy, a także weź udział w tworzeniu tych pyszności.

Make a lollipop! If you have a sweet tooth, you can’t pass up the 
only in Poland Museum of Lollipop. Visit Jasło to observe the 
production of lollipops and sweets and try your hand at it.

www.podkarpackie.travel

Jak działa pensjonat dla koni? Dowiesz się w Siedli-
sku Janczar (Pstrągowa), jednym z ponad stu ośrod-
ków jeździeckich działających w regionie. W woje-
wództwie podkarpackim wyznaczono bowiem aż 
kilkaset kilometrów szlaków konnych.

How does a horse hotel operate? Find out at Hab-
itat Janczar (Pstrągowa), one of over a hundred 
horse-riding centres in the region. Podkarpackie 
Province boasts as many as several hundred kilo-
metres of horse trails.

Na przedprożu Bieszczadów w miejscowości Olszanica na pasjonatów przyrody 
czeka dąb szypułkowy o obwodzie 610  cm! Można go sfotografować w parku 
przy tutejszym pałacu.

Near Bieszczady, in the town of Olszanica, nature lovers will find a common 
oak which is 610 cm in circumference. You can photograph the tree in the park 
near the local palace.

Rymanów to bogactwo historii związanej z kulturą żydowską. Tu 
w XIX w. działał słynny cadyk Menachem Mendel znany ze swoje-
go  poparcia dla Napoleona, którego losy i walkę utożsamiał z walką 
między mistycznymi siłami Gog i Magog. Zasłynął jako cudotwórca 
posiadający dar jasnowidzenia. Jego grób na rymanowskim kirkucie 
do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata. 

Rymanów boasts a rich history of Jewish culture. In the 19th cen-
tury, renowned Tsaddik Menachem Mendel known for his support 
for Napoleon, whose fate and fight he identified with the fight be-
tween mystic forces Gog and Magog, lived and preached here. He 
was known as a miracle-worker and clairvoyant. His grave on the 
Jewish cemetery in Rymanów is regularly visited by Jews from all 
over the world.

Niezwykłe dekoracje ścienne na pozór wyglądające na malowane pędzlem 
rysunki (w rzeczywistości powstałe w wyniku zeskrobywania kolorowych 
warstw tynku) wykonane metodą tzw. sgraffita możesz podziwiać, zwiedza-
jąc Zamek w Krasiczynie. Ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 
3500 m2. 

In Krasiczyn Castle, you will find remarkable wall decorations, which – at 
first glance – look like pictures painted with a brush, while in reality, they 
were created with the so-called sgraffito method by scraping off colourful 
layers of plaster. Their total surface is about 3500 m2. 

Powyżej górnej granicy lasów od wysokości 1150–1250 m n.p.m. 
rozciąga się unikatowe i niespotykane nigdzie indziej w Polsce pię-
tro wschodniokarpackich hal nazywanych połoninami. Idealnym 
miejscem startu na jedną z nich – Połoninę Caryńską – jest Zajazd 
pod Caryńską. 

Above the tree line over 1150–1250 metres above sea level, there is 
a unique belt of Eastern Carpathian mountain pastures called po-
lonyny (montane meadows). The perfect starting spot for one of 
them – Caryńska Polonyna – is Zajazd pod Caryńską. 

Złoża ropy naftowej, a dokładnie dźwięki wydobywają-
cego się spod ziemi gazu – to od nich czerpie swą nazwę 
źródełko Bełkotka położone na szczycie góry Przedziw-
nej (Iwonicz-Zdrój). Wedle dawnych podań metanu było 
niegdyś tak dużo, że Bełkotkę można było podpalić. 

Deposits of oil, namely the sounds of gas coming 
from under the ground were the inspiration for 
the name of Bełkotka Spring at the top of Przedzi-
wna Mountain (Iwonicz-Zdrój). Legend has it that 
there used to be so much methane in the area that 
the spring could be set on fire.

Niegdyś niewielki obiekt hotelowy i tajny ośrodek wypoczynkowy prominentów PRL-u. Obecnie imponujący  
kompleks wypoczynkowy na przedprożu Bieszczadów – Hotel Arłamów. Miejsce to przez wielu kojarzone 
jest z internowaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.

Once a small hotel and secret resort of prominent figures of the Polish People’s Republic; now an impressive hotel 
complex near Bieszczady – Arłamów Hotel. It is mostly associated with the internment of the former President 
of Poland, Lech Wałęsa.experience Regional Museum in Stalowa Wola exhibitions thanks to touch-perception 
technology.

Mroczna legenda o Czarnej Damie z zamku 
Sobień podążającej za rodem Kmitów do  no-
wej rezydencji to inspiracja dla niejednego 
turysty, aby odwiedzić Lesko i zatrzymać się  
w tutejszym zamku. Obecnie pełni on funkcję 
pensjonatu. 

A gloomy legend of Black Lady of Sobień Cas-
tle following the Kmit Family to their new 
residence is an inspiration for tourists to visit 
Lesko and spend a night in the local castle.  
At present, the castle houses a small hotel.

Mówi się, że każdy zamek ma swoją legendę i ducha, ale dwie zjawy to rzad-
kość. Zamek Dubiecko, bo o nim mowa, nawiedzał pewien karzeł oraz Diabeł 
Łańcucki – niejaki Stadnicki.

They say that every castle has its legend and ghost, but two apparitions are a 
rare thing. Dubiecko Castle is haunted by a dwarf and Łańcucki Devil – Stad-
nicki.biggest open-air museums in whole Europe.

Rodzinne spływy pontonowe, wyprawy wozami traperskimi, śladami dzielnego 
wojaka Szwejka? Te i wiele innych inspiracji na spędzenie wolnego czasu znajdziesz  
w ofercie znających region jak nikt inny biur podróży PAWUK i Bieszczader.

OFamily rafting, trapper wagon trips, following the steps of brave soldier Švejk? These 
are only examples of attractions offered in PAWUK and Bieszczader travel agencies 
that know the region like the back of their hand.

Powrót do szkolnej ławki? Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach  
Mineralnych – tu samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów upieczesz tradycyjne proziaki – bułeczki na sodzie, wykonasz gliniany 
garnek oraz siedząc w stylowych przedwojennych ławach spróbujesz swoich 
sił w kaligrafii.

Go back to school – in the Bieszczady School of Crafts in Uherce Min-
eralne, with the help of qualified instructors, you can bake traditional 
proziaki (soda bread), make a clay pot, and try your hand at the art of 
calligraphy while sitting at a stylish pre-war desk.

USTRZYKI GÓRNE

Zamek w Krasiczynie, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Lekcja kaligrafii, fot. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

Na Połoninie Caryńskiej, fot. Katarzyna Preuss



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

1234-67
(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 A340

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

123456-
(BRAK REJSU 23.09.2019) 05:40 6:35 LO3804 E175/E170/DH4

1------
(REJS  23.09.2019) 05:55  06:50 LO3804 E175

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E175/E170

1234567 12:00 12:55 LO3802 DH4/E170/E175

1234567 14:55 15:45 LO3808 E190/E195/B738

----5-- 17:50 18:45 LO3808 DH4/E175

1234-67 18:00 18:55 LO3808 DH4/E170/E195

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 15.08.2019 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 15.082019 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  23,30.09.2019) 11:15 12:40 LH1618 CRJ9

1------
(REJSY 23,30.09.2019) 11:20 12:45 LH1606 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 738

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

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

1234567 10:35 11:30 LO3801 DH4/E170/175

1234567 13:20 14:15 LO3801 E190/ E195/B74/E190

----5-- 16:15 17:20 LO3807 E170/E175

1234-6- 16:25 17:20 LO3807 DH4/ B737/E175/E170

12345-7 22:50 23:45 LO3803 DH4/E170/E175/E14

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 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-- - - 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




