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JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją
w życiu jest zostanie publikowanym autorem lub
przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było
gotowe. Redaktor prowadzący Anywhere.pl.
.ENGLISH His main goal is
to become a published author or convince himself that
society wasn't ready. Editor-in-chief at Anywhere.pl.

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

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

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

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

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

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.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH A musician, sin-

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

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

MICHAŁ
FIGURSKI

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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”.

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

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

Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. 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 non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

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.'

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

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

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

ŁUKASZ
KRAJNIK

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

ENGLISH A journalist,

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

ENGLISH Anglicist, translator and author of popculture centered articles.
Enthusiast of not dividing
between high and low art.
Passionate about vivid
80’s aesthetic.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

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

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

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

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A photographer

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

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

KOLOR

CA FE
NA NAJNOWSZYM ALBUMIE ARTYSTA POWRACA DO SWOICH WŁOSKO-FRANCUSKICH FASCYNACJI MUZYCZNYCH. Z POWODZENIEM SIĘGA PO
SŁAWNE PRZEBOJE Z REPERTUARU TAKICH WYKONAWCÓW JAK MIĘDZY
INNYMI EDITH PIAF, DALIDA, MARINO MARINI CZY SERGE GAINSBOURG,
PRZEDŁUŻAJĄC ARTYSTYCZNE ŻYCIE TYCH UTWORÓW W ŚWIADOMOŚCI
KOLEJNYCH POKOLEŃ ODBIORCÓW.
TEKST Redakcja ZDJĘCIA Jacek Pióro, Zosia Zija
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Podobnie jak i Twoi rówieśnicy lubiłeś i nadal
lubisz piosenki anglojęzyczne, na przykład
zespołu The Beatles. Ich dominacja w światowej
muzyce rozrywkowej ostatnich dekad wydaje się
niepodważalna. Skąd zatem Twoje zamiłowanie do
repertuaru francuskiego i włoskiego?

To kwestia pokoleniowa. W Polsce czasów mojej młodości,
w radiu i telewizji prezentowane były głównie piosenki ze
środkowej Europy – transmitowano festiwal w San Remo
czy koncerty wykonawców francuskich. Wpływ miała też
rodzina: ojciec aktor, mama nauczycielka, babcia śpiewająca, brat bardzo umuzykalniony, ciotka pianistka – wszyscy słuchali tych piosenek. A ówczesne „brukowce”, czyli
dwie czy trzy gazety na krzyż, opisywały życie Dalidy, Joe
Dassina czy Charlesa Aznavoura. Więc naturalne, że do
tych artystów było mi najbliżej. Zakochałem się już wtedy
w ich indywidualności i sile głosu. Również w pewnego rodzaju nadekspresyjności. Owa pasja ukształtowała zresztą
mój przyszły repertuar oraz myślenie o charakterystyce
mojego głosu. Stąd to drżenie, wibrato, którego używam
od lat dużo mniej, a do którego na tej płycie, z powodu repertuaru, trochę wróciłem.
Z kilkuset piosenek wybrałeś na tę płytę
raptem dziewiętnaście. Według jakiego klucza
dokonywałeś selekcji?

W tym procesie uczestniczył i szef muzyczny Wojciech
Borkowski, i mój menadżer Janusz Kulik, a także Ela
Zapendowska i sporo osób z wytwórni Sony Music. To było
wiele spotkań, na których słuchaliśmy utworów i rozmawialiśmy o nich. Doprowadzenie do procesu nagrań trwało półtora roku. W końcu unormowały się kwestie prawne
– przy pomocy wytwórni uzyskaliśmy zgody spadkobierców kompozytorów i autorów. A sam wybór był bardzo
trudny i bolesny. Obok prawie każdej z tych piosenek potrafiłbym postawić cztery kolejne. Decydowały względy
emocjonalne, bądź większość opiniujących, prawie jak
w prawdziwych wyborach. Prezentowałem utwory wielu
osobom i pytałem – którą byś wybrał(a)? Tak naprawdę
wyłoniliśmy szesnaście piosenek zarejestrowanych premierowo. Do tego doszły dwie nagrane na nowo oraz jeden bonus sprzed lat.
Czy to oznacza, że możemy spodziewać się
wydawniczej kontynuacji tematu włosko-francuskiego
w Twoim wykonaniu?

Oczywiście, gdyby tylko zdobyć prawa do kolejnej puli
utworów, nie byłoby z tym żadnego problemu. Zwłaszcza,
że już kiedyś wydałem płytę z piosenkami francuskimi i to

był nieprawdopodobny strzał w dziesiątkę. Stąd wpadłem
na pomysł, żeby ponownie uderzyć w ten repertuar, ale
tym razem dołączając nowe utwory, jak i piosenki włoskie,
którymi w młodości emocjonowałem się tak samo.
Na czym Twoim zdaniem polega różnica między francuską i włoską częścią tego materiału – jeśli chodzi o pewną nastrojowość, o klimat?

Jest ogromna. Chodzi mianowicie o sprawę tekstów oraz
pewnej stylistyki muzycznej. Może nie nazwałbym piosenek włoskich powierzchownymi, ale są to przede wszystkim przeboje – weźmy choćby takie „Quando, Quando”,
„Bambino” i parę innych. Zresztą one z natury – nawet
te dramatyczne – są bardzo szerokie, śpiewne, traktują
o miłości. Wszyscy mogą je sobie zanucić. Natomiast we
francuskich utworach nie dosyć, że wszyscy mogą je nucić, to jeszcze są bardzo o czymś. Dlatego trudne było
też ułożenie kolejności na płycie. Kolejna trudność to
zlepienie programu koncertowego z tych piosenek tak,
żeby obok przejmującego dramatu, przy którym słuchacze się wzruszają w „Je suis malade” nie znalazło się np.
właśnie wspomniane „Quando , Quando”. Ale wracając
do głównego wątku… Francja zawojowała świat oryginalnością i mądrością, a Włosi dodali do tego jeszcze
pewnego rodzaju zabawę i frywolność, której widzowie
tak potrzebują. Ludzie to kupili i stąd wielka, do dzisiaj
zresztą, popularność takich wykonawców jak Al Bano,
Pupo, czy Drupi… Prawdziwe i bardziej ambitne światowe kariery robili jednak Francuzi – Piaf, Dalida, czy Yves
Montand, którzy osiągali sukcesy nawet w Ameryce.
A ten ostatni był przez chwilę narzeczonym Marilyn
Monroe, więc wszyscy mogli mu tego zazdrościć, a jego
piosenki osiągały szczyty popularności.
Skoro tekst bywa tak istotny, to znaczy, że w polskich
wersjach kluczową rolę odgrywa praca tłumacza.
Większość utworów na „Kolor cafe” przełożył Rafał
Dziwisz. Jak oceniasz jego wkład w ten album?

Jest nie do przecenienia. Dla artysty śpiewającego jest
bardzo ważne, żeby tłumaczenia „nie zgrzytały piaskiem
po zębach”. I u Dziwisza tego nie ma. Jest aktorem Teatru
Słowackiego w Krakowie, który pisze i tłumaczy dla wielu
osób i teatrów. Dla mnie odkryli go znajomi z Wrocławia,
gdzie grał i pisał słowa w jednym ze spektakli. I okazało
się, że znakomicie tłumaczy, bo robi to niesamowicie
muzycznie. A to wcale nie jest tak łatwe. Z włoskimi
przekładami jakoś sobie radzę pamięciowo, ale na przykład bardzo długo uczyłem się tekstu „Miłość to jest gra”
z repertuaru Joe Dassina, bo tam są takie skojarzenia lite-

W PA DŁEM NA POM YSŁ, ŻEBY PONOW N IE
U DER Z YĆ W TEN R EPERTUA R, A LE T Y M
R A ZEM DOŁ ĄCZA JĄC NOW E U T WORY, JA K
I PIOSEN K I W ŁOSK IE, KTÓRY MI W MŁODOŚCI
EMOCJONOWA ŁEM SIĘ TA K SA MO.

NIEOCZEKIWALIZM I B
K O CL Z
ON
R YC L
AO
FT
E
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BA R DZO JESTEM CIEK AW Y
PR Z YJĘCI A TEJ PŁYTY,
PO TY M, JA K K ILK A LAT
TEMU MOJA FR A NCUSK A
KOLEKCJA ODN IOSŁA
FA NTASTYCZ N Y SU KCES.

rackie, których dziś w naszym codziennym
języku za bardzo się nie używa. A one muszą
tam być, żeby móc zachować treść i sens.
Oczywiście czasem Rafał pozwala sobie na
„licentia poetica” i ma do tego pełne prawo.
Jak w tytułowym na płycie „Couleur Cafe”,
gdzie w oryginale Gainsbourg śpiewa do
kobiety, która ma ciemniejszy kolor skóry – i stąd jest połączenie z kawą. A w przekładzie który dostałem, jest coś innego, bo tak sobie tłumacz wymyślił. Piosenki francuskie
są trudniejsze i dzięki staraniom Rafała
bardzo pięknie mi się je śpiewa. Aczkolwiek
powtarzam – te pieśni powstały kilkadziesiąt lat temu i w jakimś sensie, literacko,
niektóre z nich są archaiczne. To raczej nie
jest twórczość dla młodzieży, która miałaby
tego słuchać na plaży z empetrójki. Bardzo
jestem ciekawy przyjęcia tej płyty, po tym,
jak kilka lat temu moja francuska kolekcja
odniosła fantastyczny sukces. Dzisiejszy potencjalny odbiorca, „bogatszy” o otaczającą
nas piosenkę „lekką, łatwą i przyjemną”, czyli
łubudubu i „biedroneczki są w kropeczki”, na
pewno tego nie kupi. Natomiast jestem ciekawy, na ile moja publiczność, składająca
się z czterech pokoleń słuchaczy, będzie zadowolona. Mam nadzieję, że tak – oni wciąż
czekają na coś nowego, a w tym przypadku
na piosenki, które cały czas są znane na całym świecie.
A jaką rolę w tym wszystkim pełni
wokalista jako „interpretator” tekstu
i emocjonalnej warstwy w piosence?
Mierząc się ze słynnymi piosenkami,
z jakim podchodzisz do nich
nastawieniem? Próbujesz je zawłaszczyć
i wykonać zupełnie po swojemu? Czy też
nawiązujesz z nimi jakiś dialog?

Nie jestem kopistą, ale bez skromności powiem, że covery w moim wykonaniu cieszą
się uznaniem publiczności i krytyków, co
widać zarówno po sprzedaży płyt, jak i po
zainteresowaniu koncertami. Oczywiście
mogłem wziąć piosenki z cyklu „tralalala
bum cyk cyk”, ale wolałem sięgać po utwory wybitnych twórców, takich jak Kofta, czy
Grechuta. I okazało się, że przedłużyłem
życie tych artystycznych, ponadczasowych
perełek. Wnosząc jednocześnie we współczesność swoją wiarygodność. Nigdy w życiu nie wykonałem utworu klasyka „na głowie”. Nie lubię przepoczwarzania piosenek
na siłę. Jeśli artystka X czy artysta Y nagrają
piosenkę Osieckiej czy Młynarskiego w duchu pierwowzoru, to i tak ostatecznie wygra
przecież ich osobowość i charakter. Ktoś
może mi zarzucić , że śpiewam podobnie
jak pierwsi wykonawcy. Być może, ale robię
to celowo i z wielkim ukłonem dla mistrzów.
Nie imituję piosenek tak, jak w pewnym pro-
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N I E B ĘDĘ Ś C IGA Ł S I Ę
W JA ZZ I E Z U R S Z U L Ą
DU DZ I A K. N I E C HC Ę
N I KO G O U DAWAĆ. MO GĘ
T Y L KO P OK A Z AĆ S I EBI E ,
W M I A R Ę Z BL I Ż ON E G O
D O ORYGI NA ŁU.

gramie telewizyjnym odgrywa się (zresztą często bardzo
udanie) postaci i wciela w nie. Przefiltrowuję te pieśni
przez swoją dojrzałość, więc jest to Michał Bajor interpretujący znane utwory. Uważam, że należy kłaniać się
oryginałom, podchodzić z poszanowaniem do linii melodycznej i wielkości piosenki. Lady Gaga czy Madonna
pokazały, że można w ten sposób zaśpiewać „La vie en
rose” Edith Piaf, pozostając w charakterze piosenki,
a równocześnie w swojej indywidualności. Ktoś może
chciałby, żebym błysnął i zaśpiewał na przykład swingowo lub jazzowo. Ale ja nie umiem na jazzowo, więc po co
mam się wygłupiać, skoro są w tej dziedzinie lepsi ode
mnie. Nie będę ścigał się w jazzie z Urszulą Dudziak. Nie

KOLOR CAFE

MICHA BAJOR
„Kolor Cafe”,

chcę nikogo udawać. Mogę tylko pokazać siebie, w miarę zbliżonego do oryginału.
Podczas występu przeplatasz piosenki opowiastkami,
anegdotami, żartami. Dzięki temu nawiązujesz
kontakt z publicznością. Czy w piosenkach z „Kolor
cafe” tkwi potencjał narracyjny?

To bardzo ważny ich aspekt. Od kilkunastu lat i od wydania wielu płyt prowadzę w trakcie koncertu rozbudowaną konferansjerkę. I słyszałem mnóstwo głosów, że to
wypada dobrze. Zofia Kucówna, wybitna aktorka, powiedziała kiedyś po moim koncercie, że sama nie wie, czy
bardziej jej się podobało jak śpiewałem, czy jak mówiłem
[śmiech]. Dlatego wiem, że gdybym nagle wyszedł, pomachał widowni i zawołał „witaj, Opole!”, po czym wykonał piosenki jedną po drugiej, bez żadnej zapowiedzi, to
ludzie byliby bardzo rozczarowani. Mój koncert to swego
rodzaju monodram aktorsko-pieśniarski, skonstruowany jako spektakl. A opowieści jest w nim zawsze sporo
– wspomnieniowych, poważnych, żartobliwych, a nawet
osobistych, odnoszących się do moich prywatnych czy
scenicznych przeżyć. Być może będę nieskromny , ale
nie każdemu artyście jest to dane. Widziałem występy
świetnych wokalistów, którzy jednak nie powinni zapowiadać swoich piosenek. Wystarczyłoby, że uśmiechają
się i śpiewają. I nie należy mieć o to do nich pretensji, bo
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...D O KON F ER A N S J ER K I P O T R Z EB NA
J E S T PEW NA S WOB ODA S K Ł A DN E G O
MÓW I E N I A I J E S T T O T EŻ U M I E J Ę T NO Ś Ć,
N I E K A Ż DE M U DA NA ...
nie jest to żadna ujma. Niemniej do konferansjerki potrzebna jest pewna swoboda składnego mówienia i jest
to też umiejętność, nie każdemu dana…
Na koniec poproszę Cię o słowo na temat oprawy
muzycznej albumu.

Przy „Kolor cafe” pracowałem ze stałą ekipą, z którą pracuję od wielu lat. Wojciech Borkowski to szef i producent
muzyczny kilku moich ostatnich płyt. Posiada ogromne
możliwości stylistyczne, bardzo pochyla się nad tymi aranżacjami, z powodzeniem pracuje z żywymi muzykami.
Udaje mu się uchwycić stylistykę i klimat każdej epoki,
dodając z powodzeniem nienachalne elementy nowoczesności. Podobnie i z sukcesem podszedł do tematu w przypadku ostatnich płyt nagranych w Sony – czyli albumów
„Moja miłość” i „Od Kofty…do Korcza”.

From several hundred songs, you picked only nineteen
for the album. What were the selection criteria?

I didn’t do that on my own; Wojciech Borkowski, Head
of Music, Janusz Kulik, my manager, as well as Ela
Zapendowska and a lot of people from Sony Music participated in the process. We met several times to listen to songs
and discuss them. It took us one year and a half to get ready
for the recording stage. Finally, we managed to handle legal
issues – the record company helped us obtain the consent
of relevant composers and authors’ inheritors. The selection was very difficult and painful. To almost every track
on the album, I could add four more pieces. We took into
account our emotions or decided by vote, almost like in
real elections. I presented the pieces to a lot of people and
asked, which one would you choose? In the end, we opted
for sixteen songs, which were registered first. Then, we added two re-worked pieces and a bonus from a long time ago.

ENGLISH

KOLOR CAFE
On his latest album, the artist goes back to his Italian and French
music fascinations. He successfully draws from the greatest hits of
popular musicians such as, among others, Edith Piaf, Dalida, Marino
Marini, and Serge Gainsbourg, extending the artistic lifespan of
those pieces for the next generations.

Just like your entire generation, you liked and
still like English songs, such as those of The
Beatles. Their dominance in the international pop
music of the last decades seems clear and wellestablished. What attracts you in this French and
Italian repertoire?

It's a question of generation. In the Poland of my youth,
the radio and television would mostly play songs and
broadcast events from Central Europe, such as the festival in San Remo or concerts of French artists. My family
had their share in it, too: my father was an actor, mum
– a teacher, aunt – a pianist, my grandma would sing, my
brother was very musical – and they all listened to those
songs. The ‘tabloids’ of the time, that is two or three papers on the market, would write about the life of Dalida,
Joe Dassin, and Charles Aznavour. Thus, they were
a natural source of inspiration for me. Already at that
time, I admired their individuality and powerful voice.
Also, in some kind of overexpressiveness. This passion
shaped my future repertoire and perception of the characteristics of my voice. Hence the vibrato, which I was
using less often in the last years and to which I returned
on this album due to the repertoire.

Does it mean we can expect a follow-up on the Italian
and French motif?

Of course, if we could get rights for another set of songs,
it wouldn’t be a problem. Especially given the fact that
I already released an album with French songs some
time ago, and it was a huge success. Later, I came up with
an idea to draw from that repertoire again, but this time,
adding new pieces, such as Italian songs which I loved
when I was young.
In your opinion, what’s the difference between
the French and the Italian part of this material –
in terms of its air, atmosphere?

There’s a huge difference between the two. It mostly shows at the level of lyrics and music style. Well,
I wouldn’t say Italian songs are superficial, but they’re
mostly hits – such as ‘Quando, Quando’, ‘Bambino’,
and so on. Besides, they’re very broad and melodious
in nature – even the dramatic ones – and all are about
love. Everyone can hum them. The French ones can be
hummed, too, but they’re also very meaningful and
thought-provoking. That’s why it was so difficult to set
them in the right order on the album. Another challenge
was to put them together in a concert programme, so
that songs like ‘Je suis malade’, which is very dramatic
and moving, and ‘Quando, Quando’, which I’ve already
mentioned, wouldn’t go one after another. But coming
back to the main point… France conquered the world
with its originality and wisdom, while the Italians added
some sauciness and fun to the picture, which the audience needs so much. People bought it, which brought
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great popularity to artists like Al Bano, Pupo, or Drupi…
However, it was the French who made real and ambitious
international careers – Piaf, Dalida, and Yves Montand,
who achieved success even in America. The latter was
even engaged to Marilyn Monroe for a while; everyone
envied him, and his songs were on the top of the charts.
If the lyrics are so important, it means that the
translator plays a crucial role in the process. Most of
the songs on ‘Kolor Cafe’ were translated by Rafał
Dziwisz. What do you think about his contribution
to the album?

It’s invaluable. First of all, the translated lyrics shouldn’t be
rough and clumsy; and Dziwisz's translations are smooth.
He’s an actor affiliated with Juliusz Słowacki Theatre in
Cracow, who writes and translates for a lot of people and
theatres. My friends from Wrocław, where he performed
and participated in writing one of the plays, discovered him
and recommended him to me. It turned out he’s brilliant
because he can perfectly match his words with music. And
that’s not an easy thing to do. Italian translations were quite
easy to remember; but, for example, it took me a long time
to memorise the lyrics to ‘Miłość to jest gra’ from the repertoire of Joe Dassin, because they contain lots of literary associations rarely used in everyday language. And they have
to be there to maintain the meaning and message of the
song. Of course, Rafał sometimes indulges in ‘licentia poetica’ and he has every right to do that. Just like in the title
song ‘Couleur Cafe’ – in the original, Gainsbourg is singing to a woman who has dark skin; hence the reference
to coffee. In the translation, there is something else, because the translator wanted it that way. French songs are
more difficult, and thanks to Rafał's efforts, their Polish
versions are beautiful. But I’d like to stress that those
songs were written several dozen years ago and, in some
sense, in literary terms, some of them are archaic and obsolete. It’s not an album for youth to listen to on an MP3
player on the beach. I’m very excited about its reception
given the tremendous success of my French collection
released several years ago. Potential contemporary recipients, ‘richer’ in the latest pop hits, which are ‘nice, easy,
and light’, surely won’t buy that. But I’m curious whether
my audience comprising four generations of music lovers will be satisfied with it. I hope so – they’re waiting for
something new, and in this case, for songs which are still
popular all over the world.
What’s the role of the singer as ‘an interpreter’
of lyrics and emotional content of songs? How do
you approach such popular songs? Do you try to
present them in your own way? Or do you rather
open a dialogue?

I’m not a copyist, but I can say – although it may sound
immodest – that my cover versions are appreciated by
the audience and critics, which shows in the sales of my albums and the popularity of my concerts. Of course, I could
take easy and simple songs, but I much rather preferred
ambitious works of prominent artists, such as Kofta and
Grechuta. And it turned out I extended the artistic lifespan
of those timeless gems of music, building my credibility at
the same time. I’ve never turned a classic piece ‘upside
down’. I don’t like transforming songs at a push. If an art-
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ist X or Y records a song by Osiecka or Młynarski in the
spirit of the original, their personality and character will
finally win anyway. I might be accused of staying close to
the original. Perhaps I do, but I do it on purpose and to pay
tribute to the masters. I don’t imitate anyone like it is done,
for example, in a TV show where the participants pretend
(often with success) to be the original musician. I filter
these songs through my maturity, so it’s Michał Bajor interpreting popular songs. I believe we should pay tribute
to the originals; respect the melody and greatness of the
song. Lady Gaga and Madonna showed it’s possible to sing
‘La vie en rose’ by Edith Piaf maintaining the character
of the song and adding your personal touch to it. Some
people might want me to make my mark and sing them,
for example, like swing or jazz. But I can’t sing jazz, so why
should I fool around if there are people better than me in
that field. I won't compete in jazz with Urszula Dudziak.
I don’t want to pretend. I can only show myself, fairly close
to the original.
At your concerts, you mix your songs with stories,
anecdotes, and jokes. This helps you connect
with the audience. Do ‘Kolor Cafe’ songs have
a narrative potential?

It’s an important aspect. For a couple of years and after
releasing several albums, I’ve been talking a lot during
my concerts. And a lot of people think it works well.
Zofia Kucówna, a prominent actress, once said after my

concert that she didn’t know what she liked more – my
singing or talking [chuckles]. Therefore, I know that if
I went on stage, waved to the audience, shouted, ‘Hello,
Opole!’, and sang a couple of songs, one after another,
without any introduction, people would be very disappointed. My concert is a kind of acting and singing
monodrama constructed as a performance. It always
contains plenty of stories – recollections, serious, humorous, and even personal, referring to my private or
stage experiences. It may not sound very humble, but
not every artist has that. I’ve seen performances of great
singers, who shouldn’t announce their songs. It’d be better to smile and sing. And they shouldn’t be blamed; it’s
not a shame. Still, emceeing requires some public speaking skills, and not everyone has that…
At the end, could you tell us something about the
musical setting of the album?

I was working with the regular crew with whom I’ve
been working for many years. Wojciech Borkowski
is the Head of Music and the music producer of a couple of my latest albums. He has great stylistic talent; he
pays much attention to the arrangements of songs and
gets on well with musicians. He can perfectly capture
the style and atmosphere of every music era, successfully adding subtle modern elements. That’s how he
approached my latest albums recorded by Sony – ‘Moja
miłość’ and ‘Od Kofty… do Korcza’.
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KAKO FONIA
CZYTAM, S ŁUCHAM, OGLĄDAM… EKOLOGIA, ZASOBY
NATURALNE, ENERGIA NIEODNAWIALNA, OCIEPLANIE
KLIMATU, SKWAR, KONIEC ŚWIATA, POLITYKA, RZĄD,
OPOZYCJA, KOALICJA, LEWICA, PRAWICA – TYM ŻYJĄ
POLSKIE MEDIA. OSTATNIO TYLKO TYM.

nie robiąc przy okazji krzywdy sobie i innym. Skoro jednak sięgam po konkretne tytuły, to przecież nie trzeba
mnie w każdym numerze do znudzenia przekonywać, że
zgodnie z daną linią wydawniczą białe jest białe, a czarne
jest czarne. Mam wrażenie, że media coraz częściej obrażają inteligencję czytelnika, chcąc na siłę wcisnąć do głowy światopogląd, który zaczyna i kończy się dokładnie
w określonych miejscach, zupełnie bez refleksji i przestrzeni na własne doświadczenia.
ENGLISH

CACOPHONY
KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI
Od kilkunastu lat zajmuje się
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby
powstających firm, wprowadzanych na rynek
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych
zarówno dla międzynarodowych korporacji,
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego
jedzenia, kina oraz podróży.

T

ysiąc sposobów jak zrobić zakupy nie używając plastiku? W jaki sposób nasze życie doprowadziło do
zagłady ludzkości? Na kogo głosować, żeby żyło się
lepiej? Jak ułożyć listy, żeby wygrać? Odpowiedzi szukaj
w najnowszym numerze – od jutra w kioskach!
Włączając serwisy informacyjne w telewizji, chwytając pierwszy lepszy tygodnik opinii, wpisując kilka liter
w wyszukiwarkę… Wszędzie to samo, czasem tylko z innej
perspektywy. Tygodniki społeczno-polityczne, które pojawiają się regularnie u mnie w domu, coraz częściej okazują się przewidywalnymi periodykami informującymi
o końcu świata, nowych sondażach politycznych i nagonce członków jednej strony politycznej sceny na przeciwną.
Kultura wepchnięta pomiędzy artykuł o wysychaniu jezior
i tonach plastiku zalegających w oceanach. Psychologia
to najczęściej dodatek do reportaży o samobójstwach, samookaleczeniach, ludziach żyjących bez dostępu do wody
pitnej albo wodę marnujących. Dział „Społeczeństwo” to
zwykle artykuł, w którym autor/ka narzeka, że jeszcze
nigdy nie było tak źle i świat się za chwilę skończy, albo
przytacza wyłącznie argumenty pokazujące, jak to teraz
wszędzie mleko, miód, eldorado. Klęska goni klęskę, albo
sukces goni sukces – nic pomiędzy!
Zaglądam do magazynów coraz mniej chętnie.
Przecież wszystko to wiem, zdaję sobie sprawę z zachodzących zmian, a nawet staram się żyć mądrze, ekologicznie,

I read, listen, and watch… Ecology, natural resources, non-renewable energy, global warming, the heat, the end of the world,
politics, the government, the opposition, the coalition, the left
wing, the right wing – these are the viral topics covered by the
Polish media. Only these.

A thousand ways to do shopping without plastic? How has
our life led to the doom of mankind? Who to vote for to
make our life better? How to plan the lists to win? Find
out all this and more in the latest issue – available in newsagents’ from tomorrow!
In the TV news, in any weekly, as the first hits in any
search engine… It is all the same, only presented from a different perspective from time to time. Social and political
weeklies which I regularly purchase more and more often
turn out to be predictable periodicals informing about the
end of the world, new opinion polls, and political witchhunt between parties. Culture is squeezed somewhere in
between an article about drying lakes and tons of plastic
lying at the bottom of the ocean. Psychology is most often an addition to reports about suicides, selfmutilation
incidents, people living without access to drinking water
or those wasting water. The ‘Society’ section usually comprises an article in which the author complains that it has
never been this worse and the world is coming to an end or
puts forward arguments about how life is all beer and skittles. It is either a dreadful disaster or a spectacular success
– nothing inbetween.
I am more and more reluctant to read magazines. I already know all that; I am aware of the changes currently taking place, and I am even trying to live my life in a wise and
eco-friendly way without hurting myself or anyone else. But
when I want to read something of quality, there is no need to
persuade me in every issue that in accordance with a given
publishing line, white is white and black is black. It seems to
me that more and more often, the media are insulting the
intelligence of their readers, trying to impose their outlook
on the world, which starts and ends in a specific place, with
no room for reflection or your own experience.
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ES
MOCNY CIOS MACZETY POWODUJE,
ŻE COŚ, CO PRZYPOMINA KOKOS,
ROZBIJA SIĘ NA DWIE CZĘŚCI.

TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik
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uzują we mnie jeszcze emocje po siedemnastogodzinnej podróży życia na
wodach Amazonii. Na przeciwko mnie
siedzi Pastor Marcos. To u niego i jego żony Fatimy mam spędzić kolejne dwa tygodnie mojej
podróży po Brazylii. Mają spory dom i dwa
olbrzymie psy oraz ogród pełen kokosów i innych egzotycznych drzew. Rozmawiają tylko
po portugalsku, więc cała nasza trójka uczy się
nowego języka komunikacji. Dzielą nas języki,
kolor skóry, kultura, ale mimo wszystko, kiedy
człowiek jest skazany na drugiego człowieka,
okazuje się, że mamy tak wiele wspólnego, iż
po tych dwóch tygodniach praktycznie rozmawialiśmy płynnie.
Pastor i Fatima należeli do ludzi zamożnych jak na warunki życia w Maues. Byli to

ludzie bardzo religijni, opiekowali się dzieciakami z pobliskich domów. Już pierwszego
dnia poznałem Caio, Tomasa oraz Jake`a.
Chłopaki mieli po dziewięć, jedenaście i dwanaście lat. Każdego dnia po szkole przychodzili do Pastora i spędzali tutaj całe dnie. Fatima przygotowała dla nich zawsze kawę oraz
herbatniki, dostawali też obiad.
Mieli opracowane twarde zasady, żaden
z nich nie wchodził nigdy do domu, chyba że
za pozwoleniem. Kiedy my jedliśmy obiad,
Jake, który zazwyczaj pojawiał się pierwszy,
czekał na zewnątrz, często patrząc przez
okno na mnie. Dopiero po obiedzie Fatima
zanosiła im kawę na taras. Z chłopakami
grałem w piłkę, szybko się zaprzyjaźniliśmy,
oddawałem im także mój telefon do zabawy.

BUZ UJĄ W E M N IE J ESZCZE EMOCJ E
PO SIEDEM NA STOGODZI N N EJ
PODRÓŻ Y Ż YCI A NA
WODACH A M A ZON II.

MAUES

Byli to też harcerze pastora. Pomagali przy domu, myli
motor i samochód.
Każdego dnia wyjeżdżałem na motorze z pastorem
do portu, gdzie mnie oprowadzał i przedstawiał ludziom.
Kiedy chłopaki pojawiali się w domu, wyjeżdżaliśmy
w piątkę jego pickupem. W porcie wsiadaliśmy na łódkę
i płynęliśmy w różne miejsca. Każda taka krótka podróż
to wyjątkowe przeżycie. Na łodzi każdy z chłopaków wiedział co robić, pastor trzymał ster, wskakiwaliśmy do rzeki, pokazywali mi delfiny, docieraliśmy do rybaków, na
druga stronę rzeki, poznawałem ludzi, niektórzy pierwszy raz widzieli takiego przybysza. Bardzo szybko zadomowiłem się w tym miejscu.
Każdego dnia odbywały się wieczorne spotkania, na
których Pastor czytał i interpretował Pismo Święte. Za każdym razem w pierwszym rzędzie trójka Jake, Caio oraz Tomas, zawsze razem. Dostrzegłem silną wieź pomiędzy nimi
a Marcosem, w kolejnych rzędach stały inne dzieciaki i ich
matki, mało małżeństw.
To przedstawienie zawsze skradał Marcos. Czytał
i przemawiał bardzo pewnie, z wielkim zaangażowaniem
i wiarą w to, co mówi. Słuchacze większość czasu z wielką
pokorą, zamkniętymi oczami i pochylonymi głowami słuchali jego przemowy. Powagę sytuacji przerywała Fatima,
która zajmowała się muzyczną oprawą. Na koniec spotkań Fatima zawsze miała przygotowany popcorn i każdy
z uczestników, dzieci i dorośli, dostawali swój przydział.
Wszyscy zjadali od razu. Ci ludzie byli zwyczajnie głodni, trudno tego było nie zauważyć. Przez kolejne dni poznawałem domy chłopaków i innych dzieciaków z okolicy. Zazwyczaj były to pokoje bez podłóg, łóżek i z prowizoryczną
kuchnią, składającą się z palnika i dwóch garnków. Więk-

W IĘKSZOŚĆ DOMÓW
BY ŁA W IELODZIETNA,
W JEDN Y M SPOTK A ŁEM
NAW ET OŚMIORO
RODZEŃSTWA.
BEZ OJCA.
szość dzieciaków łączyło to, że nie mieli ojca. Królowie
jednej nocy zazwyczaj zostawiali swoje ciężarne kobiety.
Co nie zniechęcało tych młodych dziewcząt do kolejnych
takich relacji. Większość domów była wielodzietna, w jednym spotkałem nawet ośmioro rodzeństwa. Bez ojca.
Pastor tłumaczył mi też, że to, co my mamy na obiad,
niestety w większości tych domów nie ma. Nie ma nawet
ryżu, zazwyczaj są ryby, bo można je łowić. Bieda i nędza
miały się tutaj w najlepsze, zarzucając własną sieć na tych
ludzi. Ta sytuacja produkowała społeczność, która była
na uboczu tego miasta. Nędza wyniszcza człowieka od
wewnątrz, zawęża mu perspektywy, zabiera marzenia
i blokuje możliwość samodzielnego myślenia. Uzależniała od siebie. Produkuje również głębokie spojrzenia, beznadziejności i iskry nadziei. Jake miał takie iskry w oczach,
był liderem grupy, inteligentny. Miał wrażliwą duszę i biła
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T O BY Ł A T EŻ W I EL K A W I A R A
W C O Ś W I ĘK S Z E G O, JA K A Ś
NA DZ I E JA , A TA K Ż E S T R AC H .
od niego energia, ale był uwięziony w swojej
świadomości istnienia. Gdy przyjechałem do
niego, aby poznać jego siostry i matkę, siedział
na ulicy wpatrzony w ziemię. To było spojrzenie
osoby, która układa coś w głowie, ma marzenia.
To była też wielka wiara w coś większego,
jakaś nadzieja, a także strach. Wyobraziłem
sobie również co działo się w głowach tych
najmłodszych dzieciaków. Pastor donośnym
głosem mówił co dobre, a co złe, za co będzie
kara i jak powinno wyglądać życie, mówił też
o nadziei i wychwalał Jezusa. Zmieniał też
swój ton, na łagodny, wesoły, rozweselał ludzi.
Miałem wrażenie, że jest dla nich wielkim autorytetem i w jakimś sensie ojcem.
Przez kolejne wieczory postanowiłem się
urywać i wychodziłem do miasta. W domu
nie było alkoholu, a ja potrzebowałem napić
się piwa w tym upale. Nocą Maues zmieniał
się w zielono, różowo-żółte miasto. Po 18
było już ciemno. Ulice nieoświetlone, jedyne

światła to motocyklowe, które poruszały się
jak ruch latarki. Wyjątkowo piękne kobiety,
zwykle o indiańskiej urodzie. W tym czasie
do portu przypływali Indianie, którzy odbierali zapasy żywności oraz pieniądze rządowe,
zostawali parę dni i wracali do swoich rezerwatów. Chodziłem tak ulicami, obserwując
jak uspokaja się to miasto, jak stoi w miejscu.
Tutaj w porcie jest już inne życie, jest handel,
są jakieś pieniądze, nie ma głodu. Jest telewizja, jest sport są uśmiechnięte kobiety. Mijam
największy, najbardziej zadbany budynek,
jest nim kościół, w środku klimatyzacja i jakby inni ludzie. Ubrani w koszule, garnitury
i sukienki. Ludzie dobrze usytuowani zazwyczaj omijają tych wykluczonych.
Sukces omija nędze, nie idzie nigdy w parze,
nie ma ochoty się asymilować, wzbudza pewne
współczucie, czyli krótką emocję i odchodzi
dalej. Chodzę od baru do baru, poznaje ludzi,
często to starsi mężczyźni, problemy z komuni-

MAUES

kacją utrudniają nam zdobywanie wiedzy o sobie. A każdy
z nich, chce się dowiedzieć czegoś o mnie. Prawie nikt tutaj nie rozmawia po angielsku. Spotkania z młodymi
ludźmi ograniczają się do uśmiechów oraz najprostszych pytań. Jedno się powtarzało, czy mam żonę, czy
może chciałbym tę dziewczynę za żonę? Zauważyłem,

że nigdy nie proponowano mi dziewczyny, ale zawsze
zonę. W łodziach większość dziewczynek w wieku od
13 lat wzwyż miało już swoich mężów, dzieci. Widok
osiemnastoletniej dziewczyny z czwórką dzieci nie był
niczym szczególnym.
Dochodzi 22, dzwoni pastor. Przyjedzie po mnie za 15
min. Spotkamy się tam, gdzie zawsze. Obok kościoła.
ENGLISH

MAUES
With a sharp blow of a machete, something that looks like a coconut
breaks in two.

It is the Brazil nut. Very thick, very hard – I can imagine
what that machete can do. Inside, there are more smaller
nuts, which also need to be cracked with a hammer to get
to the proper nut.
I am sitting, eating nuts, sipping fresh coconut juice.
My emotions are high after a seventeen-hour journey
of a lifetime on the waters of Amazonia. In front of me,
Reverend Marcos is sitting. He and his wife Fatima are
going to be my hosts for the next two weeks of my trip
around Brazil. They have a big house, two large dogs and
a garden full of coconuts and other exotic trees. They
only speak Portuguese, so all three of us are learning
a new language of communication. We differ in terms of
language, skin colour, and culture; but when people are
stuck with each other, it turns out we have so much in
common that after those two weeks we practically communicated fluently.
The Reverend and Fatima were wealthy people for the
conditions in Maues. They were very religious; they looked
after children from the neighbourhood. On the first day,
I met Caio, Tomas and Jake. The boys were nine, eleven, and
twelve years old. Every day after school, they came to the
Reverend and spent the whole day there. Fatima always treated them to coffee and biscuits; they also had dinner there.
They had strict rules – none of them would go in unless invited. When we were having dinner, Jake, who
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usually came first, was waiting outside, often looking at me through the window. Only
after dinner, Fatima brought them coffee
on the terrace. I played football with them,
and we soon became friends; I also let them
play with my phone. They were the Reverend’s scouts. They helped him around the
house, cleaned his motorcycle and car.
Every day, I went with the Reverend to
the port by motorcycle, where he showed me
around and introduced to people. When the
boys appeared in the house, all five of us went
in his truck. In the port, we got on a boat and
sailed to different places. Every short trip was
a memorable experience. On the boat, everyone knew what to do – the Reverend stood
at the helm, we jumped into the river, they
showed me dolphins, we went to fishermen
on the other side of the river, I met people,
some of them had seen such a stranger for the
first time. I soon felt settled there.
Every evening, people gathered to listen
to the Reverend reading and interpreting
the Gospel. Jake, Caio, and Tomas were
always in the first row together. I noticed
a strong bond between them and Marcos.
In the next rows, there were other kids and
their mothers, few married couples.
Marcos always stole the show. He read
and spoke with confidence, commitment,
and belief. The crowd listened to him with
humbleness, their eyes closed and head
bowed. Fatima broke the seriousness of the

situation with music. She prepared popcorn
for the participants and at the end of the
meeting, everyone – children and adults –
got their ration.
All of them ate it right away. Those people were just hungry, it was easy to notice.

For the following days, I visited the houses of
the boys and other children from the neighbourhood. Most of them lived in rooms without floors or beds, with a makeshift kitchen
composed of a burner and two pots. What
most of those children had in common was
that they did not have a father. The onenight kings usually left their pregnant women. This, however, did not discourage young
girls from such relationships. The families
were large; in one of them, there were eight
children. Without a father.
The Reverend told me that most of them
did not eat such food as we did. They did
not have rice; they usually had fish because
they could catch it themselves. They lived
in severe poverty, tangled in the net of life.
As a result, a community was created on the
sidelines. Poverty destroys people from within, limiting their prospects, depriving them
of dreams, and making them unable to think
independently. It is addictive. It also produces
deep looks of hopelessness and a twinkle of
hope. Jake had such a twinkle in his eye. He
was intelligent and was the leader of the group.
He was also sensitive and full of energy, but
he was trapped in his consciousness of existence. When I visited him to meet his sisters
and mother, he was sitting on the street, looking at the ground. It was a look of a person full
of dreams, planning something in their head.
It was also faith in something bigger, some
hope, but also fear. I imagined what was going on in the heads of the youngest children.

MAUES

The Reverend told them about the good and
evil, punishment, and the right way to live; he
also spoke about hope and praised Jesus. He
changed his voice to sound gentle, joyous; he
made people laugh. It seemed they regarded
him as a role model and, in some sense, a father.
For the following evenings, I decided to
hide and went downtown. They did not have alcohol in the house, and I needed a beer in that
heat. In the night, Maues turned into a green,
pink, and yellow city. It was dark after 18.
There were no lights on the streets – the only
lights were the motorcycles, moving like hand
torches. Women were exceptionally beautiful,
most of them had Native American looks. In
that time, Native Americans arrived in the
port to pick food and allowances; they stayed
for a few days and returned to their reservations. I wandered the streets, watching the city
calm down, come to a standstill. Here, in the
port, life is different – there is trade and some
money; there is no hunger. There is television
and sport; there are smiling women. I go past
the largest, well-kept building – the church.

Inside, there is air-con. People seem different.
They are wearing shirts, suits, and dresses.
Wealthy people usually avoid outcasts.
Success avoids poverty; they never go hand
in hand. It does not want to assimilate. Poverty
arouses sympathy, which is a short-lasting emotion and soon goes away. I go from one bar to
another, meet people, they are often old men,
communication problems make it hard to get
to know each other. And each of them wants
to get to know something about me. Hardly
anyone speaks English here. My conversations
with young people are limited to smiling and
simple questions. A question that kept repeating was whether I had a wife and maybe I would
like to marry that girl? I noticed that they did
not offer me a girl but always a wife. Most of the
girls on the boats that were 13 and over already
had a husband and children. An eighteen-yearold girl with four children was an ordinary sight.
It was getting on for 22, the Reverend
called me. He would come and pick me up
in 15 minutes. We would meet in the regular
spot. Next to the church.
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RÓŻNIMY SIĘ
KO LO SA LN IE
JAK DWIE KROPLE WODY

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem lub
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo
nie było gotowe. Redaktor prowadzący
Anywhere.pl.
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olosalnie różnię się jednak od ciebie
– tak mówią. Choć mamy dwie dłonie
i ręce, choć mamy zęby i kość ogonową, różnimy się od siebie tak, jak różnią się
ptaki i jaszczurki. Różnimy się w tym, co nas
dotknęło. Gdy ja patrzę na ser żółty gouda,
widzę swoje dzieciństwo i pikniki z rodzicami, siostrą i kuzynostwem. Gdy ja patrzę na
piłkę do kopania, widzę swoją zaprzepaszczoną karierę, swoje spocone i brudne nogi oraz
grozę podwórka, jaka dopada chłopców, którzy często zmieniają adres. Nie ma między
nami tyle podobieństw, ile jest różnic. Dla
mnie kraj ojczysty jest wartością nadrzędną.
Gdy widzę orła białego, chce mi się płakać,
bo wspomnienia milionów walczących za
ten kraj przychodzą do mnie i są tak silnie,
że nie mogę się z nich pozbierać. Gdy przejeżdżam tramwajem obok kościoła, zdejmuję czapkę, bo pamiętam, jak jeszcze nie tak
dawno temu, tylko tam mogliśmy się schronić i mówić o czymkolwiek. To była nasza
ostoja wolnomyślicielstwa. Nie ma nas w tym
kraju już. Jestem tylko ja i jesteś tylko ty. Nie
mamy wspólnych pragnień, nie mamy wspól-

nej istoty, trzony, który stawia do pionu, gdy
wstrętna ręka sięga gdzieś za pazuchę po nóż.
A gdy patrzę na ulice, którymi niegdyś jeszcze jeździły konie, nie mam sentymentu do
innego świata. Mam tylko tęsknotę za tym,
że byłem wtedy młody i tę młodość brutalnie
mi odebrano.
Kolosalnie może i nie. Może trochę mniej.
Może dwie ręce i dwie nogi zmieniają więcej
niż przeżycia i doświadczenia. Może to, że
takie same potrzeby budzą nas w nocy, czyli
pić, spać, jeść, defekować i pieprzyć – to coś
bardziej prawdziwego niż to, kto ma rację
w sporze ideologicznym. Czy gdybym miał
dziób i pióra, nie różniłbym się bardziej od
ciebie? Może to wieczne szukanie, wiecznie
porównywanie, wieczny sentyment wracania
do wyidealizowanej przeszłości lub zdeintelektualizowanego świata pięknych i prostych
rzeczy, jest bardziej toksyczne? Bo mógłbym
na przykład powiedzieć, że mnie już nie bił
ojciec. I nas już tak nie bito jak was. I nam
się nie poprzewracało w głowie od tego „dobrobytu”. I pamiętam też, że i ja lubiłem grać
w piłkę, którą ktoś, kiedyś przebił nożem. Ale
wciąż oddycham i mówię, ba, jestem przedstawicielem jedynego gatunku, z którym możesz porozmawiać. Czy to nie jest większe niż
wszystko? Czy może, każda ideologia będzie
późniejsza niż to, że jesteśmy ludźmi? A to, że
wydaje się taka ogromna, świadczy jedynie
o tym, że mamy wspólne, ludzkie przywary?
Albo, po prostu nie chce nam się już więcej
kłamać. I nam dziś, i wam kiedyś. Sentyment
młodzieńczy jest ten sam, jedynie przesunięty w czasie.
ENGLISH

WE ARE ENORMOUSLY DIFFERENT.
LIKE TWO PEAS IN A POD

I am enormously different from you, they
say. Although we both have two palms and
hands, although we both have teeth and
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

a tailbone, we are as different as birds
and lizards. We differ in terms of our experiences. When I look at Gouda cheese,
I see my childhood and picnics with my
parents, sister, and cousins. When I look
at a ball, I see my squandered potential,
my sweaty and dirty legs, and the dread of
playing outside experienced by boys who
often move. There are more differences
than similarities between us. To me, my
country is of paramount importance.
When I see the white eagle, I want to cry,
because it rekindles the memories of millions of people fighting for the country,
and the feeling is overwhelming. When
I go past the church on the tram, I take
off my hat, because I remember how not
so long ago, it was the only place where
we could hide and speak about anything
openly. It was our citadel of freethinking.
There is no ‘us’ in this country anymore.
There is ‘me’, and there is ‘you’. We do not
have common dreams, common essence,
the core which would get us on the right
track when the hideous hand reaches for
a knife hidden in the bosom. And when
I look at the streets, where people used to
ride horses some time ago, I am not fond
of the other world. I only miss the times
when I was young, and my youth was brutally taken away from me.
Perhaps not enormously. Perhaps a little less. Perhaps two hands and two legs
can change a person more than their experiences. Perhaps the fact that the same
needs wake us up at night, that is drinking, sleeping, eating, defecating, and f*cking – is much truer than who is right in an
ideological argument. If I had a beak and
feathers, would I not be more different
from you? Perhaps this endless searching,
comparing, coming back to the idealised
past or the deintellectualised world of
beautiful and simple things is much more
toxic. Because I, for example, could say
that my father would not beat me. And
we were not as beaten as you. And that
‘prosperity’ did not go to our heads. And
I also remember that I liked to play with
a ball, which was once cut with a knife.
But I still breathe and I speak; well, I am
a representative of the only species which
you can talk to. Is it not bigger than anything else? Perhaps every ideology will be
less important than the fact that we are
humans? And the fact that it seems so big
only means that we have some human vices in common?
Or that we do not want to lie anymore.
We do not want to do it today like you did
not in the past. The youthful sentiment is
the same, only moved in time.
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POMORSKIE DARY

JESIENI
WCZESNA JESIEŃ TO WYJĄTKOWO ATRAKCYJNY CZAS DLA
WIELBICIELI NIESPIESZNYCH WĘDRÓWEK I RODZINNYCH WYCIECZEK.
UCZTĘ DUCHOWĄ WARTO DOPEŁNIĆ NIEPOWTARZALNYMI
SMAKAMI DOSTĘPNYMI TYLKO W REGIONIE POMORSKIM.
TEKST Katarzyna Woźniak

ZDJĘCIA www.pomorskie-prestige.eu

W

pomorskich restauracjach trwa
właśnie bogactwo urodzaju szefowie kuchni prześcigają się w pomysłach na wykwintne dania z owoców, darów
lasu i lokalnej dziczyzny. Zachęcamy do
wzięcia udziału w jesiennej uczcie unikalnych smaków i przedstawiamy garść inspiracji dla podniebienia.

KUCHNIA RETRO NA NOWO
Pomorskie słynie z wyśmienitej dziczyzny
i długich tradycji jej unikalnego przyrządzania. Żeberka z dzika z restauracji 1906
Gourmet Restaurant zlokalizowanej w Pałacu Ciekocinko to ukłon w stronę tradycji
kuchni serwowanej w majątkach ziemskich
sprzed wieku. Szef kuchni Paweł Dołżonek
serwuje je w towarzystwie selera, rosołu z cebuli i szczawiku, który zrobił zawrotną karierę w pomorskiej kuchni ostatnich miesięcy.
Szef kuchni nieustannie czerpie z bogactwa

pobliskich lasów, bałtyckich wód i obfitości
upraw przypałacowego ogrodu, dlatego odwiedziny w Pałacu Ciekocinko to gwarancja
niezapomnianych połączeń smaków w wykwintnej odsłonie.
Gdański Bowke przy ul. Długie Pobrzeże
11 w Gdańsku pozwala poczuć portowy klimat miejsca sprzed 200 lat. W jesiennej karcie znajduje się rarytas polędwica z jelenia na
ostro z sosem demi-glace, szczyptą chilli i podana ze smażonym borowikiem, skorzonerą
oraz ziemniakiem kaszubskim. Tu spróbujemy również ręcznie lepionych pierogów, świeżo wypiekanego chleba czy pralin wypełnionych likierem Goldwasser.
W Starym Browarze Kościerzyna (ul. Słodowa 3) szef kuchni poleca zupę myśliwską
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z suszonymi grzybami i pikantną niespodzianką żubrówką dla zaostrzenia smaku.
To wyborny pomysł na jesienne rozgrzanie,
kiedy wieczory już chłodne. Urokliwe miejsce
z historią w tle zachęca też do skosztowania
piwa z lokalnej warzelni.

POWOLI I DO WOLI
Restauracja Pałacu Poraj (Poraj 5) słynie z celebracji najlepszych tradycji kuchni polskiej.
Zlokalizowana w sercu niewielkiej wioski
nieopodal Łeby kusi bliskością olbrzymiego parku z trzema stawami i wyspą. W menu
znajdziemy tak wykwintne danie jak polędwica z jelenia w sosie grzybowym serwowana
z dodatkiem kaszy pęczak i aromatycznego
grzybowego sosu.
W Otominie przy ul. Konnej 29 restauracja Tabun ugości nas jesiennie polędwicą wieprzową z leśnymi grzybami. Miejsce słynie
z kultywacji idei „slow food” i wybornych
lokalnych cydrów. Własna wędzarnia, stadnina i wszechobecny spokój pozwolą poczuć się
jak na sielskich wakacjach.
Najstarsza restauracja w Gdańsku, Kubicki (ul. Wartka 5) zaprasza na carpaccio z jelenia na jałowcowym sosie. Karta restauracji
nawiązuje do starogdańskich tradycji, kuchnia oferuje również unikalne dania garmażeryjne. Jako danie główne szef kuchni poleca
polędwiczki z dzika w sosie śliwkowobalsamicznym. Ucztę można zakończyć słodką
codą lodami chałwowymi na marynowanej
śliwce. Niezapomniany widok na Motławę to
dodatkowy powód, żeby odwiedzić to wyjątkowe miejsce. Pomorskie restauracje usatysfakcjonują również wegetarian. Propozycją
restauracji Browar PG4 (Gdańsk, ul. Podwale
Grodzkie 4) są bezmięsne gołąbki wykorzystują grzyby z kaszubskich lasów, dziko rosnące maliny, a także jagody, z których powstaje
oryginalny wegański kawior. Jak też wskazuje
nazwa natrafimy tam także na znane w całym
regionie pomorskim piwa regionalne, kraftowe oraz smaki, które mogą zaskoczyć.
Więcej inspiracji kulinarnych na
www.pomorskie-prestige.eu.
ENGLISH

AUTUMN GIFTS IN POMORSKIE
Early autumn is an exceptionally attractive
time for hiking and family trips. Apart from the
spiritual feast, the region of Pomorskie also
offers unique tastes, which you will not find
anywhere else.

Explore them in restaurants in Pomorskie,
where the chefs try to outdo each other in creating exquisite dishes from fruit, forest gifts,
and local venison. Take part in the autumn

feast of unique tastes and have a look at our
pick of mouth-watering inspirations.

DISCOVER RETRO
CUISINE ANEW
Pomorskie is famous for excellent venison
and long traditions of its unique preparation. Boar ribs offered in 1906 Gourmet Restaurant in the Ciekocinko Palace are a nod
to the traditional cuisine served in landed
estates a century ago. Chef Paweł Dołżonek
serves it with celery and onion and wood
sorrel broth, which has become very popular in the cuisine of Pomorskie in the recent
months. The chef uses the ingredients from
the local forests, the Baltic Sea, and the palace garden. The Ciekocinko Palace offers remarkable flavour combinations in excellent
and refined dishes.
In Gdański Bowke (11, Długie Pobrzeże
Street) in Gdańsk, you can go back in time
and enjoy the atmosphere of a port from
about 200 years ago. The autumn menu contains a real treat for foodies – spicy deer tenderloin with demi-glace sauce and a pinch of
chilli served with fried boletus, scorzonera,
and Kashubian potato. The restaurant also
recommends homemade dumplings, freshly baked bread and pralines with Goldwasser liqueur.
In the Old Brewery Kościerzyna (3,
Słodowa Street), the chef recommends
hunter’s soup with dried mushrooms and
a spicy surprise – Zubrowka Bison Brand
Vodka, which will warm you up on a chilly
evening. This lovely place with a historical
background also offers beer from a local
brewery.
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SLOWLY AND TO YOUR
HEART’S CONTENT
The Poraj Palace Restaurant (5, Poraj) is
known for cherishing the best traditions of
Polish cuisine. Located in the heart of a small
island near Łeba, the restaurant attracts visitors with its surroundings – a large park with
three ponds and an island. The menu contains
exquisite dishes, such as deer tenderloin in
mushroom sauce served with pearl barley and
aromatic mushroom sauce.
Tabun Restaurant (29, Konna Street) in
Otomin offers pork tenderloin with forest
mushrooms. The restaurant is famous for excellent local ciders and promoting the idea of
slow food. It boasts its own smoking chamber,
stud, and ever-present peace, which creates
an atmosphere of idyllic holidays.
The oldest restaurant in Gdańsk, Kubicki
(5, Wartka Street) serves deer carpaccio with
juniper sauce. The restaurant menu refers to
the old Gdańsk traditions, and the kitchen
also offers unique ready-made dishes. For the
main course, the chef recommends pork tenderloin in balm plum sauce. Finish the feast
with a sweet coda – halva ice cream with marinated plum. From the restaurant, you can
enjoy a splendid view of the River Motława.
Restaurants in Pomorskie have something in
store for vegetarians, too. PG4 Brewery (4, Podwale Grodzkie Street) recommends meat-free
stuffed‑cabbage with mushrooms from Kaszuby forests, wild raspberries, and bilberries for
the original vegan caviar. As the name suggests,
it also offers regional and craft beers popular in
the whole region and unexpected tastes.
More culinary inspiration at:
www.pomorskie-prestige.eu.
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DLACZEGO TYGRYS
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S

kończył się festiwal w Gdyni, rozpoczęły się post-gdyńskie rozmyślania
me, który to zresztą był na tym festiwalu i nawet niektóre z filmów obejrzał. A przynajmniej tak mi się wydaje.
To, co próbowałem wmówić wszystkim
swoim rozmówcom, zazwyczaj nieudol-

nie, bo mam talent jedynie do rozmawiania,
a mniej do przeprowadzania wywiadów, to
motyw przewodni, jaki chciałem wyłuskać
z Zeitgeistu, który to nad naszym krajem
się roztoczył. Z wszystkich puzzli złożyłem
więc portret tego, o czym myślą inteligentni
obywatele Polski, którzy to jeszcze mają tyle
umiejętności wyrażenia siebie, że są w stanie przedstawić to w ładnym opakowaniu
artystycznym i jeszcze ciekawszym merytorycznym, na tyle, by choć zostać nominowanym przez współodczuwających te same lęki
współbraci. I ułożył mi się z tego wszystkiego
sardoniczny uśmiech sugerujący, że my to
możemy, ale nas nie. Że ten system ustawiony to nie dla was, ale dla nas jest, dla władzy,
wiedzy, wiedzo-władzy oraz wszelkich innych kwestii, które rozporoszone po pejzażu wrażliwości naszych elit uzyskały miano
wartościowych. Innymi słowy – system, jakikolwiek by nie był, zawiódł współczesnych
intelektualistów. Zasadniczo, choć w dużym
uproszczeniu, nic nie działa, a jak już działa
to i tak kiepsko, więc jakby nie działało. Polska, instytucje w tym kraju, służba, władza,
wojsko – niczemu już ufać nie możemy, bo
wszystko posiada grzech pierworodny nie
tylko niedoskonałości, ale doskonałości
wmówionej nam wszystkim, fałszywej, którą
to można rozprzestrzenić jak wirus między
chłonne młode umysły, najczęściej agresywne i męskie, najczęściej pragnące się wyżyć,
by nie wyżywać się już więcej. Uwikłanie się
w te wszystkie formalności i niemożliwości
z uwagi na większe dobro grupy stało się dla
świata kinowców tak męczące, że przenika do

szpiku każdego z dzieł. Wyobrażam sobie jedynie, bo wiedzieć nie mogę, ale widzę w tym
kłótnie o dotacje, kłótnie o sprzęt, o dogadywanie się z aktorami, dziennikarzami, publicystami, całą dobrem publicznym nawet,
które to dobro ma jedynie za zadanie usiąść
naprzeciw i krzyczeć nie, gdy ktokolwiek
chce powiedzieć tak. Jak gdybyśmy byli zmęczeni nie samymi procedurami nawet, ale
w tych procedurach brakiem jakiegokolwiek
człowieczeństwa. Był to, w mojej interpretacji, festiwal pt. muszę zapytać prezesa i owego
prezesa wiekuiste milczenie.
Jednym z pierwszych filmów, jaki udało
mi się w pomiędzypracowniczym okresie
gdyńskim zobaczyć, był Obywatel Jones,
puszczany podczas ceremonii otwarcia całego festiwalu. Film ów otrzymał również zasłużoną, bądź nie, na tyle to się nie znam, nagrodę główną całego przedsięwzięcia. Paralela,
jaką pani Holland rysuje pomiędzy działaniami Związku Radzieckiego w stosunku do
Ukrainy, a tym jak to robi rząd polski jest całkiem jasna i łatwa do przeprowadzenia. Tak
jak władza radziecka opierała swój sukces
na cierpieniu Ukraińców, tak i władza polska opiera, w mniemaniu tej metafory, swój
sukces na cierpieniu Polaków, nie tylko tym
fizycznym, kiedy to, po prostu – bida, panie,
ale również metaforycznym, czyli demarkacji
intelektualnych pomiędzy złymi i dobrymi,
jasnymi i ciemnymi, bogatymi i biednymi.
W mojej interpretacji dzieła pani Holland, to
właśnie stanowi o gloryfikowanej sile głównego bohatera, a także w tym reżyserka znajduje ukojenie i nadzieję na przyszłość – jest
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to poświęcenie wybitnych jednostek. Czy
ma to znamiona megalomanii artystycznej,
jakoby tymi jednostkami wybitnymi byli
właśnie artyści? Sądzę że jednak nie, aczkolwiek publicystyka za pomocą sztuki – już na
pewno tak. Czy odpowiedzią zatem na ból
tego kraju i Europy jest nowy romantyzm,
gdzie cierpiąc będziemy uprawiać sztukę,
która porusza, bo to sztuka przecież? Może
tak być. Wszak zawsze przecież po okresie
pełnym rozumu i postępu, który wydaje się
obecnie kończyć, następuje okres waleczny,
irracjonalny i metafizyczny, żeby nie powiedzieć – spirytualistyczny. Czy tak będzie?
Nie sądzę. Gdyby zgodzić się z Heglem, że
łączymy to, co było z jego antytezą, by dojść
do jakiejś średniej wersji obu, pewnie będziemy romantycznie się burzyć, ale spokojnie
liczyć. Zazwyczaj – na siebie.
Co natomiast do drugiego najgłośniejszego filmu festiwalu, czyli Bożego ciała Jana Komasy, to najpierw rzec powinienem, że Sala
samobójców nie była w moim top 10 nigdy.
Z powodów różnych, ale głównie dlatego, że
był to film, który dawał nadzieję na polskie
kino, ale nie na polskie kino intelektualne.
Poruszał problem, ale nie zajmował stanowiska. Był koniunkturalny i zrealizowany na
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akcentach, których może ja bym nie położył, uznając je
za dość toporne, ale może to moja wrażliwość jest za mało
intensywna. Z tego co słyszałem – podobno się podobał.
Czy zatem Boże ciało wpisuje się w poprzednią twórczość
reżysera? Raczej nie. To zupełnie inna estetyka, z buntowniczych emo-nastolatków, przeszliśmy do szkoły życia
w poprawczaku. Z celowego przerysowania do komedii.
Innymi słowy – jak najbardziej na plus. Czego można się
bowiem spodziewać po historii gościa, który chciał być
księdzem, ale ma wyrok, więc zostaje księdzem przypadkiem? Tragedii? Nie sądzę. To jest scenariusz, w którym
aż prosi się o gafy, o żarty, skecze i inne komediowe tropy,
aż do momentu totalnego zbawienia, w którym to Ci źli
zaczynają rozumieć. Tu jednak Komasa idzie w realizm.
Katharsis jest, ale to katharsis tylko dla doświadczających,
nie dla tworzącego performera z poprawczaka. Dla niego
nie ma miłości i perspektyw. Dla niego została tylko rola
Chrystusa cierpiącego. Bardzo silnie skojarzenia miałem
podczas seansu z Green book i Nietykalnymi, bo to trochę
taka jest opowieść o, wiecie, takim gostku, co, wiecie, poszedł na parafię i, wiecie, udawał księdza, ale, wiecie, tam
to go nie rozumieli, ale dobre serce chłopak miał i w na koniec skumali, że tak jest. To taki trochę przytyk, ale delikatny, wybaczcie proszę. Jak to się wpisuje w motyw przewodni festiwalu? System nie działa, bo nikomu po tym
poprawczaku się nie poprawia. Ba, jest gorzej, bo nawet
jeśli udowadnialnie jesteś w czymś dobry, to owa dobroć
nie może się zamanifestować przez ograniczenia systemu.
Ba, nie tylko samego systemu, jeśli chodzi o struktury, ale
także ponadstrukturalnej całości ograniczeń ideowych,
tradycjonalizmów i pozostałości z poprzednich systemów.
Nieortodoksyjne, ale skuteczne, bo bliskie człowiekowi,
metody młodego nie-księdza stanowią furtkę dla tradycjonalistycznie nastawionego społeczeństwa, by powiedzieć
sobie, co się ma na myśli. A faktem jest, że czasem na
myśli ma się niepoprawne politycznie – ty kurwo! I może
właśnie trzeba być nie-kimś, podobnie jak obywatel Jones
był nie-dziennikarzem w obliczu zdobywcy Pulitzera, by
cokolwiek na tym świecie zmienić.
Ostatnim filmem, o którym w większej rozciągłości chciałbym napisać, jest oczywiście Mowa Ptaków,
jakże kontrowersyjna i jakże niekontrowersyjna jednocześnie. Rozmawiałem nawet przez moment krótki
o fenomenie ptasiej mowy z bohaterem tego filmu, Sebastianem Fabijańskim, niestety mój bełkot po kilku głębszych połączony ze zmęczeniem po całotygodniowej
harówce może i nawet wyszedł ze mnie, ale na pewno
do nikogo nie doszedł, za co z tego miejsca chciałbym
pana Sebastiana przeprosić, bo nie za takiego siebie walczyłem. Niemniej jednak, co do samego filmu, trudno
jeszcze bardziej wskazać dlaczego jest on potrzebny, jest
jednak potrzebny niemożebnie. Przynajmniej dla mnie,
a to już coś przecież, bo w tym kraju żyję i też go w jakiś
sposób odbieram. Po seansie, przypadkowo, rozmawiałem o tym z Grześkiem Kaplą i pamiętam, że powiedziałem mu wtedy – bardziej lubię jak się po tym filmie czuję,
niż sam film. I dla mnie to wystarczająca rekomendacja,
gdyż w tym świecie mediów coś tam się obracam i choć
się nie odnajduję, to jednak spożywam jak starą chińszczyznę i nawet co nieco wiem kto zacz. I właśnie przez
ten film i ten fakt średniego, ale zawsze, orientowania
się w tym kto zacz, zrozumiałem jak bardzo brakuje mi

Gombrowicza współcześnie. Wszystko jest albo w ten
postmodernistyczny sposób przesycone sarkazmem bez
polotu i zajętych stanowisk, które sarkazmem można by
było potraktować, albo w ten modernistyczny bardziej,
czy pozytywistyczny wręcz, nasycone patosem. A ja pamiętam przecież, że kto czytał, ten trąba i chyba właśnie
estetyka pana Witolda, przemycona w filmie pana Xawerego, na podstawie scenariusza pana Andrzeja, którego
to zresztą poprzedni film był kosmosem pt. Kosmos, na
podstawie książki kosmicznej wręcz pana Witolda, więc
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jakiegoś rodzaju ciąg został tu zachowany
niewątpliwie; ta estetyka właśnie sprowadza
mnie zawsze do parteru, jest baterią, której nie mam, ale czuję potrzebę naładowania. Dlaczego – można by spytać słusznie.
A dla jaj właśnie. Dla tych intelektualnych
jaj, które nie obmierzły błoną podłości,
ale mszowatą moszną polskiego piekiełka, które trzeba właśnie parodiować, a nie
wyśmiać. Bo gdy wyśmiejemy tę naszą rzeczywistość to okaże się, że to my jesteśmy
w tym wszystkim głupi, bo wyśmiewamy dla
powszechnego człowieka w zawoalowany
sposób. A chodzi o to, żeby, jak w bajkach
disneya, i tata się śmiał, i dziecko. Co do zaś
filmu samego, może za mało erudycji filmowej i znajomości samej persony, na podstawie życiorysu której ów film został, koniec
końców, stworzony, to jednak myślę sobie,
że tego rodzaju kolaże są bardzo atrakcyjne
dla widza, ale mogłyby być atrakcyjniejsze.
Z różnym skutkiem, ale nigdy nie można powiedzieć o twórczości najstarszego z panów
Żuławskich, że nie szedł na całość. Podobnie zresztą z Panem Witoldem. A tutaj, jak
mi się zdaje, pan Xawery na całość nie po-

GDY W YŚM I E J E M Y TĘ NA SZĄ
R Z ECZ Y W IST O ŚĆ T O OK A Ż E
SI Ę, Ż E T O M Y J E STE ŚM Y
W T Y M WSZ YSTK I M G ŁU PI...

szedł i może to rozdarcie w pomiędzy sprawia, że trochę traci ostrość w momentach,
w których może warto byłoby ją złapać. Jak
jednak wspominałem, nie mogę pastwić
się nad tym filmem, gdyż to właśnie po nim
poczułem się z wszystkich filmów najlepiej.
A to też jest ważne.
Z innych ważnych spraw, o których krócej, ale nie ze względu na niechęć, jeno chęć
skupienia się na obrazach, które wrażenie
i ważkość miały największą, a dodatkowo
– tylko te udało mi się obejrzeć, chciałbym
na pewno wyróżnić debiuty. I, choć może to
nie do końca debiut w ogóle, acz fabularny
w dużej rozciągłości raczej tak – dobrze jest
powiedzieć coś dobrego na temat Wszystko
dla mojej matki. Jak to miało miejsce w poprzednim wypadku, jest w tym trochę z jednej gęby to jeno w inną gębę można przejść,
połączenie natury dokumentalistki z konkretną już fabułą sprawia, że w jakiś sposób
podglądamy dziewczęta z poprawczaka,
bardziej niż je oglądamy. Może miałem
niekiedy wrażenie, że nieco bardziej jest
to adresowane do mnie, aniżeli do płci pięknej i zasadniczo nie wiem co o tym myśleć,
to jest to jednak kawał porządnego, trudnego, ciężkiego i pozbawiającego wszelkich
nadziei kina. W przeciwieństwie do pana
Xawerego bowiem, pani Małgorzata poszła
na całość, następnie zobaczyła, że można
jeszcze dopchać i dopchała, toteż na pewno
za tego rodzaju hardość należałoby ten ob-
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raz pochwalić. Tu sytuacja jest podobna jak w przypadku Bożego ciała, jeśli chodzi o aspekt krytykowanego
systemu, acz zdecydowanie mniej tu metafizyki i nie
chodzi mi tylko o kościół. Może tego mi zabrakło? Trudno orzec, ale na pewno warto polecić. Z innych spraw
trudnych – film Proceder bardzo mi się podobał, bo jest
jednym z niewielu filmów na tym konkursie, który faktycznie jest filmem w klasycznym znaczeniu tego słowa.
Posiada filmową strukturę, opowiada w filmowy sposób
jakąś historię i na pewno jeszcze wiele razy spotkamy
pana Piotra Witkowskiego i braci Węgrzyn, miejmy nadzieję, że może już nie w biografii, gdyż to nieco ogranicza pole manewru. No i oczywiście Supernova, w której
może nie trzeba było tyle zdradzać na sam koniec, ale
całość działała super, podobnie jak super nie działa ten
system, w którym politycy mogą więcej, a nawet ogólnie
większość ludzi może więcej niż my – powszechni. Choć
pewnie reżyser Kruhlik (piękne nazwisko) się z tym nie
zgodzi, acz dopuszcza wszelkie interpretacje z tego co
słyszałem, piękny to był koniec świata, a nadzieją na
przyszłość jest rodzina i kontakty z bliskimi. Żeby jeno
dobre były – o!
I tak to wyglądało. Choć jeszcze odchorowuję ten
festiwal, jestem niewątpliwie wdzięczny, że tam byłem.
Skumałem o co chodzi z tym całym Zeitgeistem, mniej
więcej wiem w jakim kierunku idziemy i na pewno poznałem wielu interesujących ludzi, z którymi nie mogłem pogadać, bo byłem zbyt zmęczony. A zmęczenie
senne jest moim kryptonitem, po którym mój słaby z natury już głos wysiada jeszcze bardziej, a mnie wypada
już wtedy tylko wysiąść. Usprawiedliwiają się słabi, nic
co ludzkie nie jest mi obce, ale obcym też być nie warto.
Więc poznajmy się. Jak zawsze - #gdziekolwiekjesteś.

ENGLISH

WHY DOES TIGER NOT WORK? – SUMMARY OF
THE 44TH POLISH FILM FESTIVAL ACCORDING
TO EDITOR K.

The festival in Gdynia came to an end, and my post-Gdynia reflection began after I attended the festival and even
watched some of the films. Or at least I think so.
What I was trying to make my interlocutors believe,
in most cases without success, because I am only good at
talking, less at conducting interviews, was the dominant
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theme which I wanted to extract from the
Zeitgeist that had spread across our country.
I put all the pieces together to paint a general picture seen by intelligent Polish
citizens who can express themselves and
present their opinions in pretty artistic
and substantive packaging to the extent to
be nominated for a prize by fellow citizens
experiencing the same fears. This produced
a rictus grin suggesting that we can but
others – not really. That the set-up system
is not for you but us, for authority, knowledge, knowledge and authority, and all
other issues spread across the landscape
of sensitivity of our elites considered to
be of quality. In other words – the system, whatever it was, let down contemporary intellectuals. In general, to put it
simply, nothing works, and when it does,
the effects are poor, so it is as if it did not
work. Poland, its institutions, services,
authorities, and army – we cannot trust
anyone because everything carries the
original sin, not only of imperfection but
also perfection we were led to believe in,

which is false, which spreads like a virus
among receptive young minds, usually aggressive and male, most often wishing to
let off steam not to let off steam anymore.
Getting tangled in all those formalities and
impossibilities for the greater good of the
group has become so boring that it gets to
the core of all the works. I can only imagine
because I cannot see, but I can see fighting
for subsidies, equipment, dealing with actors, journalists, columnists, and even the
public, which only needs to sit in front of the
screen and shout ‘no’ when anyone wants to
say ‘yes’. As if we were not fed up with procedures but the inhumanity of these procedures. In my view, it was a festival entitled
‘I must ask the chairman and the endless
silence of that chairman’.
One of the first films I managed to watch
in between my work was Mr Jones screened
during the festival opening ceremony. The
film won the well-deserved – or not, I do not
know – Grand Prize of the festival. The parallel drawn by Ms Holland between the conduct
of the Soviet Union towards Ukraine and the

actions of the Polish government is quite
clear and easy to make. Just like the Soviet
authorities based their success on the suffering of Ukrainians, the success of the Polish
government, according to this metaphor, is
also based on the suffering of Poles, not only
the physical suffering, that is poverty, but also
the metaphorical one, namely the intellectual
demarcation between the good and the evil,
bright and dark, rich and poor. In my interpretation of Ms Holland’s work, this provides for
the glorified strength of the protagonist and
also gives the director comfort and hope for
the future – it is a sacrifice of outstanding individuals. Does it have the hallmarks of artistic
megalomania suggesting that these outstanding individuals are artists? I do not think so,
but as for journalism through art – for sure.
Therefore, is new romanticism, where despite
the suffering, we will go in for art which moves
because it is art, an answer to the pain of this
country and Europe? Perhaps. After all, a period of reason and development, which seems
to be coming to an end now, is always followed
by a period of fight, irrational and metaphysical, not to say spiritual. Is it going to be like
this? I do not think so. Granted that Hegel
was right when he said that we connect events
with their antithesis to reach the middle of the
two, we will revolt romantically but stay calm
and count. Usually – on ourselves.
As regards the second sensation of the
festival, namely Corpus Christi by Jan Komasa, I should start by saying that I have
never been a huge fan of Suicide Room. For
several reasons, but mostly because this
film brought hope for the Polish cinema but
not the Polish intellectual cinema. It raised
a problem but did not take a position. It
was opportunistic and based on emphases,
which I would not have placed, regarding
them as a little clumsy, but maybe my sensitivity is not intense enough. From what
I have heard, people liked it. Does Corpus
Christi fit the previous works of the director? Not really. Its aesthetics is completely
different – from rebellious emo teenagers,
we move to the school of life in juvie. From
an intentional exaggeration to comedy. In
other words – it has changed for the better.
What can you expect of a story about a guy
who wanted to be a priest but has a prison
sentence, so he becomes a priest by accident? A tragedy? Not really. This screenplay is asking for blunders, jokes, skits, and
comic elements until the moment of total
salvation where the bad guys finally see the
light. Here, Komasa opts for realism. There
is a moment of catharsis, but the catharsis is
only for the feeling ones, not a creative performer from the juvie. There are no prospects or love for him. The only thing left
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for him is the role of suffering Christ. The film brought
strong associations with Green Book and The Intouchables, because it is a story about, you know, a guy who,
you know, goes to a parish and, you know, pretends to
be a priest, but, you know, they did not understand him
there, but he had a good heart, and they realised it in
the end. It is a snide remark but I did not mean to hurt
anybody’s feelings, forgive me, please. How does it fit
the dominant theme of the festival? The system does
not work, because nobody gets better after the juvie.
Well, it even gets worse, because even if you can prove
you are good at something, you cannot use your ability
due to the system limitations. Well, not only the system
in terms of its structures, but also multiple ideological
limitations, traditionalisms, and a hungover from the
old systems going beyond structures. Unorthodox but
effective – human – methods of the young non-priest
are an option for the traditional society to say what
they think. And the fact is that our thoughts are sometimes politically incorrect – you asshole! And perhaps
one needs to be non-someone, just like Mr Jones was
a non-journalist in the face of a Pulitzer Prize winner,
to change anything in this world.
The last film I would like to comment on in detail
is, of course, Bird Talk, so controversial and noncontroversial at the same time. I even talked for a while
about the phenomenon of the bird talk with one of the
actors, Sebastian Fabijański; unfortunately, my gibberish after a few drinks together with tiredness after a week of hard work came out of my mouth but did
not reach anyone, for which I would like to apologise to
Sebastian from here, because I was not the best version
of myself at that time. Still, as regards the film, it is hard
to explain why it is so important, but it is extremely important. At least to me, and that is already something
because I live in this country and see it in some way. After the screening, I happened to talk about it with Grzesiek Kapla and I remember that I told him then that
I liked the way I felt after watching it more than the film
itself. And it is sufficient recommendation because I do
move in media circles and although it is not entirely my
element, I consume it like old Chinese food and know
who is who. Because of that film and the fact that I do
know who is who to some extent, I realised how much
I missed Gombrowicz these days. Everything is laced
with uninspired sarcasm in a postmodernist way, without taking positions which would deserve some sarcasm, or full of pathos in a modernist or positivist way.
And I think that the aesthetics of Mr Witold slipped into
the film of Mr Xavery based on the screenplay by Mr Andrzej, whose previous film entitled Cosmos was based
on cosmic book by Mr Witold, so some train of thought
has been preserved; this aesthetics always takes me
down and is a battery that I do not have but need to recharge. One could ask why. Just for laughs. For those
intellectual laughs which have not become detestable
yet but are rooted in the Polish hell, which needs to be
parodied not mocked. Because when we mock our reality, it may turn out that the laugh is on us, because
we mock it in an oblique way, incomprehensible to an
average person. The key is to make both dad and child
laugh, just like in Disney films. As regards the film it-

self, perhaps it lacked film erudition and knowledge of
the person whose life served as an inspiration for the
screenplay, yet still, I believe such collages are very attractive to the audience but could be more attractive.
With varying degrees of success, but we cannot say that
the eldest of Żuławscy has not gone all out. The same
with Mr Witold. And it seems to me that here, Mr Xavery has not gone all out, and that dilemma makes him
lose sharpness when it was needed. As I have already
said, I cannot pull apart this film because from all the
films I saw during the festival, this one moved me the
most. And this means something, too.
As for important productions, which I will present more briefly, not because of my dislike for them,
but because of the need to concentrate on the most
impressive and significant films, and the ones which
I had a chance to watch, I would like to mention debuts.
I would like to say something good about All for My
Mother although it is not entirely a debut of the director, but still a debut in the field of feature films. Like in
the case of the previous film, it features a little caricature as well; the combination of a documentary nature
with a specific plot creates an impression that we are
somehow peeking at the girls in the juvie rather than
watching them. I sometimes had an impression that it
is addressed to me more than to the fair sex, and I do
not know what to think about it, still, it is a good bit of
difficult, hard, and depressive cinema. As opposed to
Mr Xavery, Ms Małgorzata had gone all out and when
she saw could cram some more, she did, so the film deserves praise for its toughness. It is similar to Corpus
Christi in terms of the criticised system but it contains
less metaphysics, and I do not mean only the church.
Perhaps that was the missing element. It is hard to say,
but it surely deserves a recommendation. From other
difficult issues – I liked Proceder very much because
it was one of the few traditional films presented at the
festival. It has a film structure, tells some story, and
I am certain that we will meet Mr Piotr Witkowski and
Węgrzyn brothers many times; I hope that it will not
be another biography because this considerably limits
our room for manoeuvre. And, of course, Supernova,
which perhaps should not reveal this much at the end,
but overall, the film was great, just like the system
where politicians can do more – and, in general, most
people can do more than we, common people – is not
great at all. Even though the director Kruhlik (a beautiful name) may not agree with me, although I have heard
he allows for all interpretations, it was a beautiful end
of the world, and our hope for the future is family and
close relationships. The good ones.
And that is what it was like. Although I will surely
fall ill as a result of the festival, I am deeply grateful
I could be there. I realised what the deal with the Zeitgeist was; more or less, I know where we are going and
I met plenty of interesting people, with whom I could
not talk because I was too tired. And tiredness is my
kryptonite after which I lose my weak voice even more,
and there is not much left for me to do. Only weak people explain themselves, nothing human is alien to me,
but it is no good being alien. So let’s get to know each
other. As always – #anywhere.

DLACZEGO TYGRYS NIE DZIAŁA?

50–51

TECHNOLOGIA / TECHNOLOGIES

TEKST Jakub Wejkszner

POŚCIGI, STRZELANINY,
PROCESY SĄDOWE.

A W DŁONI
– BLACKBERRY!

W DZISIE JSZ YM ŚWIECIE FILMY TO NIE T YLKO ROZRY WK A . TO
MOTOR NAPĘDOW Y TEGO, W JAKI SPOSÓB Z ACHOWUJEMY SIĘ
W CODZIENNYCH SY TUAC JACH, JAKIEGO S ŁOWNIC T WA UŻ Y WAMY,
JAK W OGÓLE Ż YJEMY, C Z Y TO POPRZE Z KRÓTKIE DR AMY
SY TUAC YJNE W ZIĘ TE Z SERIALI, C Z Y NOWINKI TECHNIC ZNE UŻ Y WANE
PRZE Z BOHATERÓW FILMÓW. W T YM OSTATNIM KONTEK ŚCIE ,
NIEK WE STIONOWANYM LIDEREM POPUL ARNOŚCI W ŚRÓD BOHATERÓW
TOPOW YCH FILMÓW I SERIALI JE ST WŁ A ŚNIE MARK A BL ACKBERRY.
TEKST Jakub Wejkszner

O

tym, że urządzenia z charakterystyczną klawiaturą gościły nieraz w światowych produkcjach filmowych i telewizyjnych, pisaliśmy już kilka miesięcy temu.
Tym razem zainspirowani 44. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych postanowiliśmy
dokładniej przyjrzeć się karierze BlackBerry na srebrnym ekranie.

Co ciekawe, kultowe już telefony nierzadko pojawiały się tam zupełnie organicznie. To właśnie ich powszechność i interesujący design sprawiały, że scenarzyści
i reżyserzy częstokroć sięgali po tę markę,
by postaci mogły skorzystać z internetu lub
wysłać szybko wiadomość. Według danych
BlackBerry w 2015 roku marka pojawiła się

aż 199 razy w tak zwanej amerykańskiej
„wielkiej czwórce”, czyli programach ogólnokrajowych, kablówce oraz oryginalnych
produkcjach Amazonu i Netflixa.
Świetnym przykładem takiego romansu srebrnego ekranu z BlackBerry jest
oscarowy film The Big Short, opisujący
w przystępny sposób historię kryzysu na
rynku nieruchomości z ubiegłej dekady. To
właśnie w nim, bankierzy oraz inne rekiny
finansjery posługują się na co dzień urządzeniami ze stajni jeżynki, żeby sprawdzać
słupki na giełdzie, wysyłać maile w drodze z jednego hotelu do kolejnego, czy po
prostu dzwonić i wydzierać się na czyjąś
niekompetencję.
Podobnie zresztą jest w komedii Sypiając z innymi ze znaną z serialu Community, Alison Brie oraz gwiazdą Saturday Night
Live – Jasonem Sudeikisem. Ten ostatni
korzysta bowiem z modelu Q10. Nie zawsze
jednak było tak kolorowo. To właśnie przez
BlackBerry, Liam Neeson próbuje udowodnić swoją niewinność i znaleźć prawdziwego złoczyńcę w Uprowadzonej 3.
BlackBerry często pojawia się również
na tym mniejszym z ekranów, który, jak
się wydaje, jest dziś potężniejszy niż kiedykolwiek dzięki ogromnym platformom
streamingowym. W ten właśnie sposób,
słynny „telefon z klawiaturą” pojawił się
w dłoniach Franka Underwooda z House
of Cards, co oczywiście jest zgodne z realiami polityki w Stanach Zjednoczonych,
gdyż to właśnie Barack Obama wspominał
częstokroć o swojej sympatii do tej marki. W dużej mierze była to kwestia tego, że
BlackBerry jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o zabezpieczenia, toteż
nie dziwi fakt, że tak często znajduje się
w dłoniach potężnych osób.
Zresztą, nie tylko fikcyjni politycy sięgali po BlackBerry. Umiłowanie do jeżynki
mieli również… prawnicy. W kultowej serii
Suits, gdzie jedną z bohaterek gra księżna
Sussexu, BlackBerry pojawia się w początkowych sezonach. Wzięty prawnik – Harvey
Specter – używa swojego telefonu, by siać
postrach wśród przeciwników z sali sądowej
oraz wyposaża w podobny sprzęt swojego
podopiecznego Mike’a.
Oprócz tego, polscy widzowie mogą pamiętać to przyjemne urządzenie z popularnego w naszym kraju serialu Kości, znanego
też szerzej jako Bones. Niestrudzony duet
antropolożki dr Temperance (Emily Deschanel) oraz agenta specjalnego Booth’a (David
Boreanaz), nie raz i nie dwa razy nawet, za
pomocą BlackBerry rozwiązywali zagadki
ukryte w kościach.
Nie ulega zatem wątpliwości, że BlackBerry odcisnęło swoje piętno na współczesnej
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ŚW IET N Y M
PR Z Y K Ł A DEM
TA K IEGO ROM A NSU
SR EBR N EGO EK R A N U
Z BL ACK BER RY J EST
OSCA ROW Y FIL M
THE BIG SHORT...

kinematografii. Miejmy nadzieję, że nowy
KEY2 (w kolorze czerwonym jest wręcz zniewalający) równie szybko zawojuje Hollywood. Wśród tysiąca podobnych modeli, warto
bowiem wybrać coś, co się wyróżnia.
Marka BlackBerry była partnerem studia festiwalowego Anywhere.pl podczas
44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
ENGLISH

CHASES, SHOOTINGS, COURT CASES.
WITH A BLACKBERRY IN YOUR HAND!
Nowadays, films are much more than only mere
entertainment. They are a motor for our daily
actions, vocabulary, and lifestyle in general – from
short situational dramas from TV series to new
tech gadgets used by film characters. As regards
the latter, the most popular tech brand among top
film and TV series characters is BlackBerry.

We wrote about the appearances of the
devices with the characteristic keyboard
in international film and TV productions
a few months ago. This time, inspired by

the 44th Polish Film Festival, we decided to
take a closer look at BlackBerry’s career on
the silver screen. What is interesting, the
cult phones often appeared there organically. Its popularity and original design
often made screenwriters and directors
use the brand so that the characters could
use the Internet or send a text message. According to BlackBerry's statistics, in 2015,
the brand appeared as many as 199 times
in the so-called American ‘big four’, that is
national shows, cable TV, and original Amazon and Netflix productions.
A great example of BlackBerry’s appearance on the silver screen is an Academy
Awardwinning film The Big Short, depicting the story of the crisis which hit the real
estate market in the last decade. In the
film, bankers and other business sharks use
BlackBerry phones daily to check the stock
market news, send e-mails on their way from
one hotel to another, or just make a call and
shout at someone’s incompetence.
The same with the comedy Sleeping with
Other People starring Alison Brie famous
for her role in Community series and the
star of Saturday Night Live – Jason Sudeikis.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The latter uses the Q10 model. But it was not
always so rosy. Liam Neeson uses a BlackBerry to prove his innocence and find the
real criminal in Taken 3.
What is more, BlackBerry often appears
on the smaller screen, which seems to be
more powerful than ever thanks to huge
streaming platforms. Thus, the famous
‘phone with a keyboard’ appeared in the
hands of Frank Underwood in House of
Cards, which is actually true for politicians
in the United States; for example, Barack
Obama often mentioned how fond he was of
the brand. After all, BlackBerry is an undisputed leader in phone security; therefore, it
is no surprise that is it chosen by powerful
and important figures.
Besides, not only fictional politicians use
BlackBerry. It was also popular among…
lawyers. BlackBerry appeared in the first
seasons of the cult TV series Suits, where
one of the leading characters is played by
the Duchess of Sussex. A popular lawyer –
Harvey Specter – uses his phone to cause
terror among his opponents from the courtroom and gives a similar device to his subordinate, Mike.
The Polish audience may also remember the device from Bones series, which
was highly popular in Poland. An indefatigable couple of dr Temperance (Emily
Deschanel), an anthropologist, and special
agent Booth (David Boreanaz) many a time
solved mysteries hidden in bones with the
help of their BlackBerry.
It is clear that BlackBerry has left its mark
on the contemporary cinematography. Let’s
hope that the new KEY2 (whose red version
is absolutely captivating) will soon capture
the hearts of Hollywood. Among a thousand
of similar models, choose the one which
stands out.
BlackBerry was a partner of Anywhere.pl
festival studio at the 44th Polish Film Festival in Gdynia.
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SEXY

WCZORAJ
I DZIŚ

- SE X Y JUŻ NIE SPRZEDA JE SIĘ TAK , JAK JE SZC ZE DEK ADĘ TEMU. MARKI, K TÓRE DALE J PODĄ Ż A JĄ TĄ DROGĄ JAKO
JEDYNĄ S ŁUSZNĄ OPC JĄ MARKE TINGOWĄ , WKRÓTCE BĘDĄ MUSIAŁY ZMIERZ YĆ SIĘ Z DR A ST YC ZNIE SPADA JĄC Ą
SPRZEDA Ż Ą OR A Z Z POWA ŻNYMI KRY Z YSAMI WIZERUNKOW YMI. DOWÓD? PRZ YKŁ AD VIC TORIA’S SECRE T.
TEKST Malwa Wawrzynek

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SEXY WCZORAJ I DZIŚ

to, co liczy się dzisiaj najbardziej to akceptacja i duma z własnego ciała oraz świadomość
tego, że seksapil to nie kwestia proporcji
kobiecej sylwetki. Do tego dochodzi konsumencki potencjał młodego pokolenia, które
wychowane zostało w myśl idei, że komfort,
wykształcenie i dobre samopoczucie liczą się
dużo bardziej niż ładna buźka i perfekcyjne
wymiary ciała.
Kryzys, jaki spotkał najbardziej rozpoznawalną markę bieliźnianą na świecie, jest
doskonałym case study dla każdego, kto
kieruje strategią marketingową brandów
o podobnym profilu. W przeciągu ostatnich
trzech lat marka Victoria’s Secret straciła
bardzo wiele z tego, na co pracowała od 1977
roku. Zaczęło się od z pozoru niewinnych informacji o redukcji sklepów stacjonarnych,

Do

tej pory hasło „Victoria’s Secret”
kojarzyło się z seksowną bielizną, najpiękniejszymi kobietami
na świecie i ideałem sylwetki, która była nieosiągalna dla znacznej większości kobiet na
świecie. Do grona słynnych aniołków należą
kobiety o niezwykłej urodzie, zarówno jeśli
chodzi o atrakcyjność i proporcje twarzy, jak
i nogi sięgające nieba, kształtny biust i doskonale wyćwiczony brzuch. Ich sposób chodzenia po wybiegu, podczas jedynego w swoim
rodzaju corocznego show sprawiał, że kobiety
porzucały wygodne buty na rzecz wysokich
szpilek, a panowie ciszej lub głośniej jęczeli
z zachwytu. Te czasy jednak już minęły, bo

które nie przynosiły planowanego dochodu.
Zabieg ten jednak nie zawsze wiążę się z poważnymi problemami finansowymi firmy, ale
raczej jest naturalną i przemyślaną strategią
w obliczu szybko rozrastającej się dystrybucji
online. Rok 2019 okazał się jednak potwierdzeniem tego, co zauważyć można już było
kilka lat wcześniej — Victoria’s Secret zatrzymała się w czasie, kiedy to tym, co najlepiej się
sprzedawało była sensualność, przesłodzony
wizerunek pięknych młodych kobiet oraz
fantazja, która nie miała wiele wspólnego
z rzeczywistością.
W zaledwie kilka miesięcy Victoria’s
Secret musiała zmierzyć się z oskarżeniami o seksualne wykorzystywanie modelek,
aspirujących do katalogu marki oraz z bardzo nieprzemyślanymi jak na dzisiejsze
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czasy wypowiedziami szefa strategii marketingowej,
Eda Razeka. W 2018 roku Razek bardzo znacząco wypowiedział się na temat przyszłości modelek zatrudnianych w słynnej bieliźnianej marce. Razek krytycznie wyraził się o modelkach transgenderowych, które
w Stanach Zjednoczonych coraz chętniej zatrudniane są
przez brandy o podobnym profilu. Zadeklarował, że VS
nigdy nie zatrudni transseksualnej modelki do swojego
show. Aby dodać oliwy do ognia, Razek wypowiedział
się również na temat modelek plus-size, twierdząc, że
marka nie jest zainteresowana współpracą z kobietami
o większych kształtach.
W Stanach Zjednoczonych, w których w teorii wszelka
wolność, tolerancja, akceptacja i poprawność polityczna to
nadrzędne wartości amerykańskiego społeczeństwa, takie
wypowiedzi nie mogą obejść się bez konsekwencji. W sierpniu bieżącego roku Victoria’s Secret zwolniło Razeka i odcięło się od jego niepopularnych wypowiedzi. Co ciekawe
informacja o zwolnieniu szefa działu marketingu została
opublikowana dzień W Stanach Zjednoczonych, w których

w teorii wszelka wolność, tolerancja, akceptacja i poprawność polityczna to nadrzędne wartości amerykańskiego
społeczeństwa, takie wypowiedzi nie mogą obejść się bez
konsekwencji. W sierpniu bieżącego roku Victoria’s Secret
zwolniło Razeka i odcięło się od jego niepopularnych wypowiedzi. Co ciekawe informacja o zwolnieniu szefa działu
marketingu została opublikowana dzień po tym, jak Victoria’s Secret zrobiło swoją pierwszą kampanię z transseksualną modelką, Valentiną Sampaio. W tym samym czasie
podano również informację o anulowaniu tegorocznego
show, które z roku na rok przyciągało coraz mniej widzów
przed telewizory oraz inne odbiorniki.
Victoria’s Secret to modelowy przykład tego, jak zmienia się mentalność i preferencje społeczeństwa i jak wiele
można stracić, kiedy uparcie ignoruje się zmieniające się
trendy. W czasach kiedy ruch #meetoo wywrócił sporą
część biznesu do góry nogami (przynajmniej w stricte wizerunkowym aspekcie), trudno jest sprzedawać produkty,
które przyklaskują wyłącznie seksualnemu postrzeganiu
kobiet. Dzisiaj wygrywają takie marki jak Chromat, który
co sezon na wybiegu pokazuje przegląd kobiet, takich, jakie możemy zobaczyć na ulicy. Są kobiety szczupłe, wysokie, niskie, puszyste, z niepełnosprawnościami oraz z różnymi wadami, czy chorobami skórnymi. Chromat tworzy
dla nich bieliznę i stroje kąpielowe, wysyłając jednocześnie sygnał, że każda kobieta ma prawo do tego, aby czuć
się świetnie w swoim ciele.
Inne przykłady brandów, które idą z nowym prądem
i wiedzą jak wykorzystać go w swojej strategii marketingowej (bo nie oszukujmy się, że ostatecznie przecież właśnie
o to chodzi) to między innymi Prabal Gurung, Cushnie,
Christian Siriano, Gypsy Sport, oraz Savage x Fenty, czyli
brand odzieżowy Rihanny, która znana jest z racjonalnego podejścia do kwestii kobiecego ciała i szeroko pojętej
samoakceptacji. Nadal jednak sporo jest na rynku marek
odzieżowych i bieliźnianych, które kreują swój wizerunek
tylko na jedną, coraz bardziej ryzykowną modłę. Można tu
wspomnieć chociażby amerykański brand Guess oraz szereg domów mody i marek odzieżowych z najwyższej półki,
u których nadal obowiązują bardzo rygorystyczne standardy, co do rozmiaru wybiegowych modelek. Również w Polsce można zauważyć sporą ilość większych i mniejszych
firm odzieżowych, które mają wyraźny problem z rozróżnieniem tego, co oznaczało słowo „seksi” 10 lat temu, a co
oznacza ono dzisiaj. Gołe pośladki, kuse sukienki oraz inne
elementy stroju, które więcej odkrywają, niż zakrywają nie
są tym, czego w pierwszej kolejności szukają świadome siebie kobiety. Era wstawiania zdjęć seksownych kobiet do
sprzedaży wszystkiego — od dachów po kostium kąpielowy — dobiegła końca i warto w końcu przełożyć to na nową,
dużo ciekawszą strategię marketingową. W przeciwnym
razie można powtórzyć niezbyt udany scenariusz napisany
przez Victoria’s Secret.
ENGLISH

OLD AND NEW SEXY
Sexy does not sell so well as it did a decade ago. Brands which
still regard that path as the only right marketing direction will
soon have to face drastically decreasing sales results and serious
image crises. Proof? Let’s take, for example, Victoria’s Secret.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Until recently, the name Victoria’s Secret
was associated with sexy underwear, the
most beautiful women in the world, and
a perfect body unattainable for the majority
of women. The famous Victoria's Secret Angels were women of extraordinary beauty,
with an attractive and proportionate face,
long legs, shapely breasts, and strong abs.
Their way of moving on the catwalk during
a one-of-a-kind annual show made women
give up their comfortable shoes for high
heels and men gasp in admiration. Those
days are gone; what matters the most today
is self-acceptance, pride in your body, and
the awareness of the fact that sex appeal is
not about the body proportions. Add to that
the consumer potential of the young generation raised to believe that comfort, education, and well-being are far more important
than a pretty face and a perfect body.
The crisis which hit the most recognisable underwear brand in the world is a perfect
case study for everyone managing a marketing strategy of a brand with a similar profile. Within the last three years, Victoria’s
Secret lost a lot of what it had been working for since 1977. It began when the brand
announced it was going to cut down on the
number of stores since they did not generate
the required income. This move, however,
does not always result from serious financial problems of the company but is rather
a natural and well-thought-out strategy in
the light of fast-growing online distribution.
But the year 2019 confirmed the concerns
which had appeared a few years earlier –
Victoria’s Secret stopped in time when sensuality, the sickly sweet image of beautiful
young women, and fantasies which had little
to do with reality were at a premium.
Within a few months, Victoria’s Secret
had to face the accusations of sexual exploitation of models aspiring to the brand
catalogue and ill-considered statements
of the Head of the Marketing Strategy, Ed
Razek. In 2018, Razek made a significant
comment on the future of models employed
in the famous underwear brand. He criticised transgender models, who were becoming increasingly popular among brands with
a similar profile in the United States. He
declared that Victoria’s Secret would never
hire a transsexual model for its show. And,
to cap it all, Razek also mentioned plus-size
models and said that the brand was not interested in the cooperation with curvy women.
In the United States, where – in theory –
freedom, tolerance, acceptance, and political
correctness are the core values of American
society, such statements could not go unnoticed. In August 2019, Victoria’s Secret dismissed Razek and dissociated itself from his

unpopular statements. What is interesting,
the information on the dismissal of the Head
of the Marketing Department was published
a day after the release of the first Victoria’s
Secret campaign with a transsexual model,
Valentina Sampaio. At the same time, the
brand also informed on cancelling this year’s
show due to the decreasing number of viewers.
Victoria’s Secret is a model example of
how the mentality and preferences of society are changing and how much you can lose
if you keep on ignoring the changing trends.
In times when the #metoo movement has
turned a large part of businesses upside
down (at least in terms of their image), it is
hard to sell products supporting the sexual image of women. Nowadays, success is
achieved by brands like Chromat, whose
shows present an overview of ordinary women we can see on the street. These women
are slim, tall, short, plump, disabled, have
flaws, or skin imperfections. Chromat designs underwear and bathing suits for them,
sending a message that every woman has
the right to feel amazing in her body.
Another example of brands which follow the new trends and know how to use

them in their marketing strategy (let’s face
it, this is all about marketing in the end) include Prabal Gurung, Cushnie, Christian
Siriano, Gypsy Sport, and Savage x Fenty
– the brand created by Rihanna, known for
her reasonable attitude to woman’s body
and broadly-understood self-acceptance.
However, there are still a lot of clothing and
underwear brands which build their image
around one risky style. These include, for
example, American brand Guess and multiple top fashion houses and brands which
still abide by particularly stringent rules
on the size of their models. Also in Poland,
there a lot of big and small clothing companies that still do not see the difference
between the meaning of the word ‘sexy’ 10
years ago and today. Naked butts, scanty
dresses, and other elements which reveal
more than they cover are not what contemporary self-aware women are interested in.
The era of posting pictures of sexy women to sell almost anything – from roofs to
bathing suits – is over and a new, more interesting marketing strategy is called for.
Otherwise, the brand may follow in the
footsteps of Victoria’s Secret.
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MID

NIGHT
GARDEN
K

olekcja Midnight Garden projektantki Angeliki Józefczyk jest utrzymana w glamrockowym
klimacie. Odwołuje się do elementów charakterystycznych dla lat ‘70, czasów koncertów, wolności
głoszenia swoich poglądów i królowania Davida Bowie.
W kolekcji pojawiają się rozmaite faktury tkanin. Głównymi kolorami w kolekcji są bordo i butelkowa zieleń. Mat
łączy się z błyskiem, frędzle przeplatają z metalowymi
zdobieniami, printy tworzą oryginalny patchwork. Poszczególne sylwetki z kolekcji są nośnikami haseł o możliwości wolnego wygłaszania swojej opinii oraz indywidualności - FREEDOM IS GOLD, KINDNESS, CULTURE NOT

VIOLENCE, KISS THE DREAMER WHO CREATE THE FUTURE. Mocnym akcentem są bogato zdobione obszerne kurtki

oraz asymetryczny garnitur w kolorze fuksji. Projektantka
chce zwrócić uwagę na fakt że moda jest narzędziem które pozwala wrócić do przeszłości w nowoczesnej wersji,
wygłaszać swoje poglądy oraz bawić się nią w glamrockowym kobiecym stylu.
ENGLISH

MIDNIGHT GARDEN
The Midnight Garden collection by Angelika Józefczyk is
glam rock in style. It refers to the characteristic features
of the 70s, the times of concerts, freedom of speech, and
David Bowie's peak of popularity. The collection features
a variety of fabric textures. The dominant colours are claret and bottle-green. It is a blend of matt and gloss, fringes
and metal decorations, and prints creating an original
patchwork. The individual elements promote the idea
of freedom of speech and individuality – FREEDOM IS
GOLD, KINDNESS, CULTURE NOT VIOLENCE, KISS THE
DREAMER WHO CREATE THE FUTURE. Richly decorated

oversize coats and an asymmetric fuchsia suit are a strong
accent to the collection. The designer wished to highlight
the fact that fashion is a tool which allows us to bring back
the future in a modern style, express your opinions, and
play with it in a glam rock feminine style.

MIDNIGHT GARDEN
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IMPL ANTY

KOMFORT
Ż YCIA
P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć
N I E T Y L K O 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
ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z 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 .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C 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 ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

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

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oceInnym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

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 N TA L I M PL A N T 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
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODELKA / MODEL:

Aleksandra Ikaniewicz

Klaudia Winiarska

PROJEKTANT I STYLIZACJE /
DESIGNER AND STYLIST :

Angelika Józefczyk

WŁOSY / HAIR :

MAKIJŻ / MAKE UP :

Z.One.Concept

Ingrid

62–63

PORT LOTNICZY / AIRPORT

LOTNIC ZE ŚWIĘTO W JA SIONCE
W WOSTATNI Ą SOBOTĘ WA K AC JI PODR ZESZOWSK A JA SIONK A
ZMIENI Ł A SIĘ W PR AWDZIWĄ A RENĘ PODNIEBN YCH
A K ROB AC JI. WSZ YSTKO Z A SPR AWĄ CENTR A LN YCH POK A ZÓW
LOTNIC Z YCH, ZORG A NIZOWA N YCH Z OK A Z JI 100 - LECI A
A EROK LUBU POL SK IEGO

zdjecia i tekst

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA

P

onad 50 tys. widzów mogło obserwować kilkadziesiąt
maszyn: samolotów, śmigłowców, motoparalotni,
a także popisy i umiejętności najlepszych polskich pilotów
akrobacyjnych. Chcieliśmy Państwu przybliżyć sylwetki kilku naszym zdaniem najciekawszych uczestników pokazów:

MARIA MUŚ – kobiecy pierwiastek w świecie polskiego
lotnictwa akrobatycznego. Absolwentka Akademii Obrony Narodowej na kierunku lotniczym, jest zawodowym
pilotem i instruktorem śmigłowcowym. Jak sama mówi
– jej przygoda z lataniem, to była po prostu miłość od
pierwszego wejrzenia. Od kiedy jako 16-latka zadebiutowała za sterami śmigłowca, wiedziała że to jest właśnie to, co
chce robić w życiu. Szybko uzyskała licencję CPL i dostała
się do Śmigłowcowej Kadry Narodowej. Udało jej się także
spełnić swoje marzenie – w 2017 roku stała się szczęśliwą
posiadaczką Bölkowa Bo 105. Jest to drugi egzemplarz tego
śmigłowca w Polsce. Wspólnie z Maciejem Dominiakiem
zachwycili widzów, zgromadzonych podczas pokazów
w Jasionce prezentacją akrobacyjnych umiejętności.

WOJCIECH BÓGDAŁ – młoda gwiazda i absolutne
odkrycie współczesnego polskiego motoparalotniarstwa.
Z tym sportem był związany praktycznie od zawsze, dzięki
swojemu ojcu, Dariuszowi, zajmującemu się lotniczym filmem i fotografią. Już jako 3-letni chłopiec towarzyszył tacie
w przygotowaniach do lotu, a następnie w podniebnych
wyprawach. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie
praktycznie wszystkie najważniejsze tytuły – jest trzykrotnym Mistrzem Polski, dwukrotnym Mistrzem Świata
i Europy, reprezentant Polski na Igrzyskach Lotniczych
w Dubaju w 2015 r. Członek polskiej Motoparalotniowej
Kadry Narodowej. Widzowie tegorocznych Centralnych
Pokazów Lotniczych w Jasionce stali się świadkami bezprecedensowego wydarzenia. Wojciech Bógdał, jako pierwszy
na świecie stanął na skrzydle lecącego samolotu – Carbon
Cub, pilotowanego przez Kamila Skorupskiego. Dla wszystkich fanów swojego talentu, Wojciech Bógdał miał jeszcze
jedną atrakcję – indywidualny pokaz lotu motoparalotnią,
podczas którego wykonał korkociąg.
ŁUKASZ CZEPIELA - pochodzący z Rzeszowa, pilot
klasy Challenger podczas mistrzostw świata w ekstremalnych zawodach Red Bull Air Race World Championship.
Lata również komercyjnie, między innymi za sterami
AirBusa 320. Członek Aeroklubu Poznańskiego. W ostatnim czasie podbił serca publiczności spektakularnym
lądowaniem samolotu na sopockim molo. Jego pokazy
charakteryzuje duża dynamika i zwinność.
ZESPÓŁ AKROBACYJNY „BIAŁO – CZERWONE ISKRY” – legendarny wojskowy zespół akrobacyjny

z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Od początku
piloci latają na produkowanych w Mielcu samolotach
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TS-11 „Iskra”. Przez kilkadziesiąt lat istnienia,
formacja na stałe zapisała się na kartach polskiego lotnictwa akrobatycznego, jako godny
reprezentant Sił Powietrznych RP. Charakterystyczne biało-czerwone smugi, ciągnące się
za samolotami, stały się znakiem rozpoznawczym zespołu, którego podniebne wyczyny
uświetniły wiele uroczystości państwowych
i międzynarodowych pokazów lotniczych.
Zespół stanowią: kpt. Maciej Kopiel – dowódca/lider, mjr Jacek Jaworek, kpt. Krzysztof
Kłaczyński – pierwszy prawoskrzydłowy, por.
Sylwester Sobótka –zamykający, por. Marcin
Kossakowski – drugi prawoskrzydłowy/solo,
por. Mateusz Kubiak – drugi lewoskrzydłowy.
Tegoroczny występ z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego był ostatnim pokazem cywilnym
grupy „Biało-Czerwone Iskry”. Wyjątkowym
momentem stał się salut wodny Lotniskowej
Służby Ratowniczo – Gaśniczej, jako podziękowanie dla formacji, będącej przez wiele lat
chlubą Polskich Sił Powietrznych•

• IN ENGLISH

AVIATION FESTIVAL IN JASIONKA
ON THE LAST SATURDAY OF HOLIDAYS, JASIONKA

rations for the flight and later – in adventures
in the air. Despite his young age, he has
already won the most prestigious titles – he
is a three-time Polish Champion, two-time
World and Europe Champion – and he
represented Poland in the World Air Games
in Dubai in 2015. He is a member of the
Polish National Motoparagliding Team. The
attendees of this year’s Central Air Show in
Jasionka witnessed an unprecedented event.
Wojciech Bógdał, for the first time in the
world, stood on the wing of the flying plane
– Carbon Cup, piloted by Kamil Skorupski.
He prepared one more attraction for his fans
– an individual show of motoparagliding,
during which he performed a spin.

ŁUKASZ CZEPIELA – a pilot from
Rzeszów; a Challenger Class pilot at the
world championships in the extreme Red
Bull Air Race World Championship. He
also does commercial flights, among others,
at the controls of AirBus 320. A member of
Poznań Aero Club. Recently, he won the
hearts of the audience with a spectacular
landing on the Sopot pier. His shows are full
of dynamics and agility.

NEAR RZESZÓW TURNED INTO A REAL ARENA OF
AEROBATICS. IT WAS ALL THANKS TO THE CENTRAL
AIR SHOW FOR THE 100TH ANNIVERSARY OF THE
POLISH AERO CLUB.

Over 50 thousand spectators gathered to
watch several dozen machines: airplanes, helicopters, motoparaglides, as well as the display
of skills of top Polish aerobatic pilots. Have
a look at our pick of the highlights of the show:

WOJCIECH BÓGDAŁ – a young star
and a great discovery of contemporary Polish
motoparagliding. This sport has been present
in his life since forever thanks to his father,
Dariusz, who dealt with aviation film and
photography. Already when he was three
years old, he accompanied his dad in prepa-

ZDJĘCIA: M.Maślanka

MARIA MUŚ – a feminine component in
the world of Polish aerobatics. She graduated
from the National Defence Academy with
a degree in aviation. She is a professional
pilot and helicopter instructor. As she says,
her aviation adventure was love at first sight.
When she first flew a helicopter at the age of
16, she knew it was what she wanted to do
in life. She soon obtained a CPL licence and
got in the National Helicopter Team. In 2017,
she fulfilled her dream – she became a happy
owner of Bölkow Bo 105. It is the second
helicopter of this model in Poland. Together
with Maciej Dominiak, they delighted the
spectators gathered at the show in Jasionka
with their aerobatic skills.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

THE ‘WHITE-AND-RED SPARKS’
AEROBATIC TEAM – a legendary mili-

tary aerobatic team from the Flight Training
Base in Dęblin. From the very beginning, the
pilots have been flying TS-11 ‘Iskra’ planes
produced in Mielec. For several dozen years
of its existence, the formation went down
in the history of the Polish aerobatics as
a representative of the Polish Air Force. The
characteristic white and red trails left by the
planes have become a hallmark of the team,
whose aerial feats have added splendour to
many state celebrations and international
air shows. The team is composed of: Capt
Maciej Kopiel – commander/leader, Maj Jacek
Jaworek, Capt Krzysztof Kłaczyński – first
right-wing, Lt Sylwester Sobótka – closing,
Lt Marcin Kossakowski – second right-wing/
solo, Lt Mateusz Kubiak – second left-wing.
This year’s performance for the occasion of
the 100th anniversary of the Polish Aero Club
was the last civil show of the White-and-Red
Sparks Team. The exceptional moment was
the water salute of the Airport Rescue and
Fire Fighting Services to thank the formation
which was the pride of the Polish Air Force for
so many years. •
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FLY BIKE 2019, C Z Y LI
ROWEROWE 		
SZALEŃSTWO NA
LOTNISKU W JASIONCE
STOWARZYSZENIE „ROWERY.RZESZOW.PL” WSPÓLNIE Z PORTEM LOTNICZYM „RZESZÓWJASIONKA” PRZYGOTOWAŁO PRAWDZIWĄ GRATKĘ DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW JAZDY
ROWEROWEJ. FLYBIKE, CZYLI JEDYNY W EUROPIE NOCNY WYŚCIG KOLARSKI Z POMIAREM CZASU,
ORGANIZOWANY NA PASIE STARTOWYM MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW –
JASIONKA, ODBYŁ SIĘ W NOCY Z 14 NA 15 WRZEŚNIA.

tekst P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
zdjecia R O W E R Y R Z E S ZO W . P L

W

ydarzenie zostało zorganizowane
po raz pierwszy. Aby wziąć udział
w wyścigu należało mieć ukończone 16
lat i dokonać zapisu poprzez formularz
rejestracyjny na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Trasa obejmowała 5
pętli po 7 km sprintu kolarskiego.

Pierwsza edycja wyścigu FlyBike została
dedykowana pamięci Artura Majdańskiego – zaangażowanego działacza
stowarzyszenia „Rowery.Rzeszów.pl”,
organizatora takich imprez sportowych
jak Rzeszowska Masa Krytyczna, czy
Tour De Podkarpacie.

Amatorów jazdy na dwóch kółkach
nie zniechęcała panująca tej nocy dość
niska temperatura, ponieważ atmosfera
była naprawdę gorąca. Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy – specjalnie na tę okazję przygotowaną koszulkę,
napój izotoniczny i baton energetyczny.
Po przejściu na zamkniętą strefę
lotniska, po kontroli bezpieczeństwa,
rowerzyści mieli możliwość krótkiej
rozgrzewki. Wszystkich uczestników imprezy przywitała ciepłymi słowami pani
Agnieszka Majdańska, a jej 11-letni syn,
Dominik zainaugurował wyścig FlyBike
2019, wprowadzając kolarski peleton na
płytę lotniska.
W nocnym wyścigu wzięło udział
około setki uczestników. Najlepszy
wynik w kategorii kobiet uzyskała
Anna Wiercioch, osiągając czas 1:06:05.
Natomiast wśród mężczyzn, najlepszy
okazał się Jakub Haligowski, z wynikiem
00:52:50. Podczas ceremonii dekoracji
zwycięzców zostały także rozlosowane
atrakcyjne nagrody. Każdy rowerzysta
otrzymał pamiątkowy medal, na którym
została uhonorowana postać śp. Artura
Majdańskiego. FlyBike 2019 został
zorganizowany dzięki dofinansowaniu
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.. •
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• IN ENGLISH

FLYBIKE 2019, OR BICYCLE CRAZE
AT RZESZÓW AIRPORT
THE ‘ROWERY.RZESZOW.PL’ ASSOCIATION
IN COOPERATION WITH RZESZÓW
INTERNATIONAL AIRPORT PREPARED
A REAL TREAT FOR ALL CYCLING LOVERS.
FLYBIKE, THE ONLY NIGHT BIKE RACE WITH
MEASURED TIME IN EUROPE, ORGANISED ON
THE RUNWAY OF RZESZÓW INTERNATIONAL
AIRPORT TOOK PLACE ON THE NIGHT OF 14
AND 15 SEPTEMBER.

It was the first edition of the event. Race
participants had to be aged 16 or over
and register by filling out a registration
form on the website of the Association.
The route covered five laps, 7 kilometres
of cycling sprint each. The first edition
of the FlyBike race was dedicated to the
memory of Artur Majdański – an active
member of the ‘Rowery.Rzeszow.pl’ Association, the organiser of such sporting
events as Rzeszów Critical Mass or Tour
De Podkarpacie.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Cycling lovers did not get discouraged by the low temperature on that
night, because the atmosphere was
electric. All of the participants received
a welcome package – a special T-shirt,
an isotonic drink, and an energy bar.
When they entered the closed airport
zone, after a security check, the cyclists
had an opportunity to warm up a little.
Ms Agnieszka Majdańska greeted the
participants warmly, and her 11-yearold son, Dominik, inaugurated the
FlyBike Race 2019, leading the peloton
to the runway.
About a hundred cyclists participated
in the night race. In the women’s category,
the winner was Anna Wiercioch with the
result of 1:06:05. In the men’s category,
the best result – 00:52:50 – was achieved
by Jakub Haligowski. During the flower
ceremony, there was also a lottery with
attractive prizes. All the cyclists received
a souvenir medal with the image of
late Artur Majdański. FlyBike 2019 was
co-funded within the Regional Operational Programme of Podkarpackie
Province for the years 2014–2020. •
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PŁ ATNE PARKOWANIE
N A LOTNISKU W JA SIONCE
OD BLISKO DWÓCH MIESIĘCY NA RZESZOWSKIM LOTNISKU DZIAŁA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

zdjecia i tekst
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odróżnym, planującym skorzystanie z parkingu
przy terminalu w Jasionce, przypominamy ogólne
zasady funkcjonowania i najważniejsze informacje:
• Parking został podzielony na dwie strefy: P1 – to
komfortowy parking krótkoterminowy, znajdujący
się naprzeciwko terminala.. Parking P2 to parking
długoterminowy z utwardzoną nawierzchnią, który przeznaczony jest dla osób planujących postój
na parkingu powyżej 3 dni. Opłata minimalna na
parkingu długoterminowym P2 wynosi 69 zł.
• Bez zmian pozostaje strefa „Kiss&Fly”, która zakłada
darmowy postój przez pierwsze 10 minut. Po upływie
tego czasu, opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem,
• Godzina postoju kosztuje 7 zł, dwie – 14 zł, trzy
– 24 zł, od pięciu godzin wzwyż – 39 zł. Za każdy
następny dzień płatność wynosi 15 zł. W przypadku
parkingu długoterminowego, opłata za okres 8 dni
wynosi 69 zł, do 15 dni – 129 zł,
• Na parkingi lotniskowe można wjechać od strony
DK9 (zachodniej) kierując się na rondzie przy G2A
Arena w prawo lub od strony wschodniej kierując się
na rondzie sąsiadującym z Firmą Borg Warner w lewo.
Parkingi lotniskowe posiadają trzy wyjazdy: dwa od
strony G2A Arena i jeden od strony wschodniej. Zalecamy korzystanie z wyjazdów od strony G2A Arena.
• Kasy parkingowe: przy każdych drzwiach wejściowych
do Terminala Pasażerskiego znajdują się automatyczne
kasy, w których należy uiścić opłatę za parking przed
jego opuszczeniem. Możliwe są zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe. Jedyną walutą, w której
można dokonać płatności jest polski złoty (PLN),

KROK 1: w pierwszej kolejności należy włożyć do
kasy bilet parkingowy, pobrany przy wjeździe. Następnie na ekranie pojawi się kwota do zapłaty – w zależności od czasu pozostawienia pojazdu na parkingu.
KROK 2: jeżeli wybieramy formę płatności
gotówką w postaci bilonu, kasa przyjmuje monety
o nominałach od 50 gr do 5 zł. Możemy także zrealizować płatność banknotami - nominałami od 10 do 100
zł. Automaty wydają resztę.
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KROK 3: W przypadku transakcji bezgotówkowej,
konieczne jest użycie karty oraz dalsze postępowanie
według wskazówek na terminalu płatniczym.
KROK 4: Na każdej kasie (i przy szlabanach wyjazdowych) znajduje się przycisk, umożliwiający komunikację
głosową z pracownikami Biura Parkingu lub centralą
operatora Parkingu (w godzinach od 1:00 do 4:00). Biuro
Parkingu znajduje się przy wjeździe od strony G2A Arena.
Dla osób, które zapomniały uregulować płatność za
parking w kasach przy terminalu została wprowadzona
opcja zapłaty przy szlabanie wyjazdowym. Jednak należy
pamiętać o tym, że tutaj możliwe są jedynie transakcje
bezgotówkowe. Po włożeniu biletu parkingowego do
automatu, na wyświetlaczu pojawi się kwota do zapłaty,
następnie należy dokonać płatności kartą bądź przy użyciu
urządzenia mobilnego,
System parkingowy został przygotowany w taki sposób,
aby opuszczenie parkingu odbywało się szybko i sprawnie.
Zainstalowano kamery, które odczytują numery rejestracyjne. samochodów. Dzięki temu po uregulowaniu należności,
szlaban otwiera się automatycznie. Kamery znajdują się przy
wszystkich wjazdowych i wyjazdowych terminalach. •
• IN ENGLISH

PAID PARKING AT RZESZÓW AIRPORT
NEARLY TWO MONTHS AGO, RZESZÓW AIRPORT LAUNCHED
A PAID PARKING ZONE.

If you are planning to use the airport car park at
Rzeszów Airport, have a look at the general rules and
key information:
• The car park is divided into two zones: P1 is a comfortable short-term car park located in front of the
terminal. P2 is a long-term car park with a paved
surface, intended for those who want to park their car
for more than three days. The minimum charge at the
P2 long-term car park is PLN 69.
• There are no changes in the Kiss&Fly zone, where the
first ten minutes are free of charge. After that time, the
price list applies.
• One hour of parking costs PLN 7, two hours – PLN 14,
three – PLN 24, five and more hours – PLN 39. Every
subsequent day of parking is PLN 15. In the case of the
long-term car park, up to eight days of parking are
PLN 69, 9–15 days – PLN 129, and 16–21 days – PLN 169.
• You can get to the airport car parks near DK9 (from
the western side), going right on the roundabout by
G2A Arena or from the eastern side, going left on the
roundabout by Borg Warner. The airport car parks
have three exits: two from the side of G2A Arena and
one from the eastern side. We recommend using the
exits near G2A Arena.
• Upon entry to the car park, you can get a parking
pass at the barrier by pressing the yellow button on
the parking column.
• Parking payment machines: next to all the entrance
doors to the Passenger Terminal, there are parking
payment machines, where you can pay for your parking before you leave. They accept cash and cashless
payments. The only currency in which you can pay is
Polish zloty (PLN)

STEP 1: First, insert the parking pass you received
upon entry. Next, an amount to be paid will be displayed
on the screen – depending on the duration of your stay.
STEP 2: If you choose to pay in cash (in coins), the
machine accepts coins from PLN 0.50 to PLN 5. You can
also pay in banknotes – from PLN 10 to 100. The machines
give change.
STEP 3: In the case of cashless payments, you
need to use your card and follow the instructions on
the payment terminal.
STEP 4: All the payment machines and exit barriers
are fitted with a button which allows you to communicate
with the staff of the Car Park Office or the Car Park
Operator Head Office (from 1:00 to 4:00). The Car Park
Office is located near the entrance to the P2 Car Park.
If you forget to pay for the parking in the payment
machine near the terminal, you can do it upon exit at
the barrier. But remember, you cannot pay in cash here.
Insert your parking pass, and an amount to be paid will
be displayed. Pay by card or with your mobile device.
The parking system is designed to allow you to exit
the car park in a fast and easy way. The cameras installed
at the exit read vehicle registration plates. After you make
the payment, the barrier opens automatically. Cameras
are placed by all entrance and exit terminals.. •

ROZKŁAD LOTÓW
ODLOT Y

PR Z Y LOT Y

AT E N Y | R YA N A I R

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

14:15

15:45

FR4899

738

(REJSY DO 23.10.2019)

--3----

16:10

19:40

FR4900

738

--3----

(REJSY DO 23.10.2019)

B R I S T O L | R YA N A I R

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

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

1------

10:40

12:30

FR8225

738

06:30

10:15

FR8224

738

----5--

10:40

12:30

FR8225

738

16:00

19:45

FR8224

738

20:10

22:00

FR8225

738

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

(REJSY OD 29.10.2019)

06:15

10:15

FR862

738

(REJSY DO 29.10.2019)

10:40

12:55

FR863

738

(REJSY OD 31.10.2019)

07:00

11:00

FR862

738

(REJSY DO 31.10.2019)

11:25

13:45

FR863

738
738

----5--

(REJSY OD 1.11.2019)

----5--

(REJSY DO 25.10.2019)

----5--

(REJSY DO 22.10.2019)

D U B L I N | R YA N A I R

D U B L I N | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
-2-----

---4---

---4---

12:45

16:45

FR862

738

-----6-

16:00

20:00

FR862

738

(REJSY DO 22.10.2019)

17:40

21:40

FR862

738

(REJSY DO 26.10.2019)

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

(REJSY DO 26.10.2019)

06:10

09:50

FR7622

738

(REJSY DO 26.10.2019)

(REJSY OD 27.10.2019)

06:30

10:05

FR7622

738

(REJSY OD 31.10.2019)

09:35

13:10

FR7622

14:10

17:50

FR7622

16:30

20:05

FR7622

738

----- 6 -2-----

(REJSY DO 22.10.2019)

---4-6-

(REJSY DO 26.10.2019)

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

17:10

19:25

FR863

20:25

22:30

FR863

738

22:05

00:10

FR863

738

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

10:15

12:00

FR7623

738

(REJSY OD 27.10.2019)

10:40

12:20

FR7623

738

738

(REJSY OD 31.10.2019)

13:35

15:25

FR7623

738

738

(REJSY DO 24.10.2019)

18:15

20:00

FR7623

738

(REJSY OD 29.10.2019)

20:30

22:20

FR7623

738
TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-----

---4-6-

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

E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
-2---6------7

---4-----4---

(REJSY DO 24.10.2019)

-2-----

(REJSY OD 29.10.2019)

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
-2---6------7

---4-----4---

-2-----

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

17:55

21:20

FR3472

738

(REJSY OD 29.10.2019)

21:30

23:05

FR3473

738

18:00

21:25

FR3472

738

(REJSY DO 22.10.2019)

21:45

23:20

FR3473

738

18:05

21:30

FR3472

738

(REJSY DO 24.10.2019)

21:50

23:25

FR3473

738

17:40

21:05

FR3472

738

21:55

23:30

FR3473

738

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

06:55

10:20

FR2136

738

06:55

10:20

FR2134

738

07:20

10:45

FR2136

738

08:40

12:10

FR2136

738

11:45

15:10

FR2136

738

-2-----

(REJSY DO 22.10.2019)

---4---

(REJSY DO 24.10.2019)

-----6-

(REJSY DO 26.10.2019)

-2-4-6-

(REJSY OD 29.10.2019)

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

-2-----

---4--7

(REJSY DO 24.10.2019)

------7

(REJSY DO 29.10.2019)

--3-----

(REJSY DO 23.10.2019)

----5--

(REJSY OD 01.11.2019)

-2---6-

(REJSY DO 26.10.2019)

--3-----

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
-2-4-6-2-----

---4-------6-

(REJSY DO 26.10.2019)

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

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

(REJSY DO 24.10.2019)

10:45

12:20

FR2137

738

(REJSY DO 29.10.2019)

10:45

12:20

FR2137

738

(REJSY DO 23.10.2019)

11:10

12:45

FR2137

738

----5--

12:35

14:15

FR2135

738
738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
---4--------7

--3----

----5--

(REJSY DO 26.10.2019)

------7

15:35

17:10

FR2137

15:40

17:15

FR2137

738

20:45

22:20

FR2137

738

11:50

15:15

FR2134

738

(REJSY DO 23.10.2019)

16:55

20:20

FR2136

738

(REJSY DO 25.10.2019)

-----6-

17:20

20:50

FR2136

738

-----6-

21:15

22:55

FR2137

738

------7

17:50

21:20

FR2136

738

------7

21:45

23:25

FR2137

738

18:00

21:30

FR2136

738

21:55

23:30

FR2137

738

18:00
18:10

21:25
21:35

FR2136
FR2136

738

21:55

23:35

FR2137

738

22:00

23:35

FR2137

738

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

12:40

14:30

FR3203

738

10:05

11:55

FR3203

738

10:45

12:40

FR3203

738

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

06:05

07:35

LH1607

CRJ9

06:15

07:40

LH1607

CRJ9

06:20

07:45

LH1607

CRJ9

13:20

14:45

LH1619

CRJ9

13:25

14:55

LH1619

CRJ9

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

13:50

17:30

LO017

A340/ DREAMLINER 787-8

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

5:50

10:25

LO169

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-----

05:40

6:25

LO3804

DH4/E175/E170/E195

123456

09:05

06:35

LO3806

DH4/E175/E170/E195/B738

12:00

12:55

LO3810

DH4/E175/E170/E195

14:55

15:45

LO3802

DH4/E175/E190/E195/B738/
B737-4/B737-7

(REJSY DO 23.10.2019)

------7

(REJSY DO 25.10.2019)

1-3----

(REJSY OD 28.10.2019)

------7
1------

(REJSY DO 21.10.2019)

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

738

FR2136
ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

(REJSY DO 23.10.2019)

08:30

12:15

FR3202

738

------7

05:55

09:40

FR3202

738

06:40

10:20

FR3202

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
--3----

--3----

(REJSY OD 30.10.2019)

ODLOT / DEPARTURE

1234567

11:15

(BRAK REJSÓW 07, 14, 21.10)
REJSY DO 26.20.2019
(REJSY 07,14,21.10)

(REJSY OD 27.10.2019)

1234567

--3----

(REJSY DO 23.10.2019)

------7
--3----

(REJSY OD 30.10.2019)

PRZ YLOT / ARRIVAL

12:40

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

LH1618

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
1234567

CRJ9

(REJSY OD 26.10.2019)
(BRAK REJSÓW 02.11.2019)
(REJSY DO 26.10.2019)
(BRAK REJSÓW 18,25.10.2019)

11:20

12:45

LH1618

CRJ9

11:20

12:50

LH1618

CRJ9

(REJSY 18,25.10.2019)

21:35

23:00

LH1606

CRJ9

21:55

23:25

LH1606

CRJ9

(REJSY DO 26.10.2019)

1234567

1234567

(REJSY OD 27.10.2019)
BRAK REJSU 1.11.2019

(REJSY OD 27.10.2019)

NOW Y JORK | PLL LOT

NOW Y JORK | PLL LOT
ODLOT / DEPARTURE

1------

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

19:25

10:00

LO018

A340/DREAMLINER 787-8

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

21:15

23:55

LO170

B737-800

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567

7:40

8:35

LO3805

DH4/E170/E175/E195/B738

1------

09:35

10:30

LO3805

DH4/E170/E175/E195/B738

1234567

10:35

11:30

LO3809

E175/E195/B738/E170/DH4

(REJSY DO 20.10.2019)

TEL AWIW | PLL LOT

------7

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
1------

(REJSY DO 21.10.2019)

TEL AWIW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

(REJS 7.10.2019)

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

1234567

(REJSY DO 26.10.2019)

(REJSY DO 26.10.2019)

1------

(REJSY DO 21.10.2019)

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

----5--

1234567

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

1-3----

1234-67

1------

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

------7

(REJSY DO 20.10.2019)
(REJSY OD 28.10.2019)

MONACHIUM | LUF THANSA

MONACHIUM | LUF THANSA
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

----5--

1------

(REJSY DO 21.10.2019)

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

1234567

(REJSY DO 26.10.2019)

1234567

(REJSY DO 26.10.2019)

1234567

13:20

14:15

LO3801

E175/E195/B738/B737-4/
B737-7

12345-7

13:30

14:25

LO3801

E175/E195/B738/E170/DH4

(REJSY DO 26.10.2019)

12345-7

15:10

16:05

LO3807

E170/E175/E195/B738/DH4

(REJSY OD 28.10.2019)

16:15

17:10

LO3807

E170/E175

(REJS 07.10.2019)

(REJSY OD 27.10.2019)

(REJSY DO 26.10.2019)

(REJSY OD 27.10.2019)

(REJSY DO 25.10.2019)

----5--

(REJSY DO 25.10.2019)

17:50

18:45

LO3802

DH4/E195

18:00

18:55

LO3808

DH4/E175/E170/E195

05:45

18:55

LO3804

DH4/E175/E170/E195

11:00

11:55

LO3806

DH4

15:00

15:55

LO3802

DH4/E175/E170/E195/B738

(REJSY OD 27.10.2019)

16:45

17:40

LO3808

DH4/E175/E170/E195/B738

-----6-

18:10

19:10

LO3808

DH4/E175/E170/E195/B738

20:00

20:55

LO3812

DH4/E175/E170/E195/B738

1234-67
1234561------

1234-67
(REJSY DO 26.10.2019)

16:25

17:20

LO3807

DH4/E170/E175/E195/
B738

------6-

16:40

17:40

LO3807

DH4/E175

1-3-5--

18:30

19:25

LO3811

E170/E175

(REJSY OD 28.10.2019)

----5--

(REJSY DO 25.10.2019)

1234567
12345-7

1-3-5--

(REJSY OD 28.10.2019)

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.09.2019 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 LOTNIC Z YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.
Information included in the schedule presents data from 15.09.2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the flight, please contact a representative of
the airlines to confirm current time of flights.

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Zbliż telefon i odczytaj film

