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Rap gdyby 
nie my, 
inaczej by 
brzmiał
W historii hip-hopu często bywa 
tak, że o wszystkim decydują spo-
tkania dwóch lub kilku silnych 
osobowości, które razem tworzą 
zupełnie nową jakość. Co było-
by, gdyby Dr. Dre nie potknął się 
o „Slim Shady EP” Eminema? „Rap 
gdyby nie my inaczej by brzmiał” 
nawija Solar w urodzinowym nume-
rze „Białas” poświęconym swojemu 

kumplowi i wspólnikowi, a także 
ich długiej historii. Pełna kon-
trowersji droga, jaką przebył duet 
Solar/Białas od 2008 roku, roz-
poczęła obszerny rozdział histo-
rii rapu w Polsce. Nie było łatwo 
otworzyć drzwi dla samych siebie, 
ale finalnie udało się przepuścić 
przez nie także kolejnych.

Siema typie
Wszystko zaczęło się od maila. 
„Siema typie. Słyszałem Twoją EP 
za którą łap duży props. Poza tym 
chciałem zapytać czy dograsz mi 
zwrotkę na H8M3”. 



Dalsze rozmowy przeniosły się na 
Gadu-Gadu, które skracało spory 
dystans – Białas pracował wówczas 
w Szwecji, w firmie budowlanej 
swojego ojca, a Solar mieszkał 
z rodziną na warszawskim Żolibo-
rzu. Przez internetowy komunikator 
zaczął płynąć strumień instrumen-
tali, a także informacji o rapie 
i jego produkcji, które pomo-
gły wzbić się chłopakom na nowy 
poziom. Po powrocie Białasa do 
Polski doszło do spotkania w In-
deksie – małym klubie znajdującym 
się w podziemiach przy bramie wej-
ściowej UW. Solar wyglądający na 
młodszego niż był w rzeczywistości 
i Białas w wersji XL – niepozor-
ni ojcowie chrzestni nadchodzącej 
nowej generacji w polskiej muzy-
ce. Już na początku ich współpracy 
ujawniły się cechy, które zaprowa-
dziły ich do sukcesu. Białas, bez 
zbędnej dyplomacji, mówił z kim 
będzie wyjaśniał sprawy, a Solar 

na nadsyłane kawałki odpowiadał: 
„jaram się tekstem, ale myślę, że 
możesz to znacznie lepiej nawi-
nąć”. Spotkania i wiadomości szyb-
ko stawały się wylęgarnią pomysłów 
na kolejne utwory i posunięcia.

Nasze 
credo to 
dojedźmy 
każdego
Kiedy Solar i Białas wspominają 
czasy bitew, w pierwszej kolejno-
ści zwracają uwagę na fatalne wa-
runki – nagłośnienie, kible, piwo 
– wszystko na najniższym poziomie 
i jak najmniejszym kosztem. Nasto-
letnich freestylowców nie trak-
towano poważnie, choć potrafili 
przyciągnąć niemałą publiczność. 





„Podczas jednej z bitew, backstage 
znajdował się w namiocie, w któ-
rym panowało minusowa temperatura. 
Siedzieliśmy tam w kurtkach i sami 
przemycaliśmy sobie coś do picia, 
bo organizator nie zapewnił nawet 
wody” – wspomina Solar – „Finalnie 
nie miało to jednak znaczenia, li-
czyła się rywalizacja”. Spotkania 
pod Pałacem integrowały środowisko 
i śrubowały poziom. W 2008 i 2009 
roku finalistą prestiżowego WBW 
był Solar. Białas, choć regularnie 
wygrywał imprezy kwalifikacyjne, 
zazwyczaj w finale lądował na 3. 
albo 5. miejscu, co doprowadzało 
do protestów publiczności. Współ-
zawodnictwo, zamiłowanie do bragga 
i rapowego etosu MC, zaowocowa-
ły wieloma konfliktami, w wyniku 
których, paradoksalnie, nawiązało 
się wiele ciekawych znajomości 
i relacji. Równolegle z bitwami 
trwały nagrywki. Utrudniony dostęp 
do odpowiedniego sprzętu i ciągłe 
kombinowanie jak go zdobyć, dopro-
wadziło do myśli o własnym studio. 
W zalążkach NOBOCOTO pojawił się 
pomysł, żeby zacząć działać jako 
duet i wydać wspólny materiał.

Na czczo
W drodze powrotnej z jednej z bi-
tew Solar odmówił picia wódki, 
mówiąc, że jest „na czczo”. Wy-
śmiana przez ekipę wymówka sta-
ła się stałym elementem żartów. 
Tak narodził się tytuł pierwszego 

wspólnego mixtape’u, który duet 
Solar/Białas zaprezentował świa-
tu w czerwcu 2009 roku. Intro „Na 
czczo” wyróżniało się brawuro-
wym tempem i manifestem własnego 
podejścia do rapu. Mixtape był też 
pierwszym materiałem Solar/Bia-
łas dopełnionym okładką Lisa Kuli, 
artysty i kolegi Solara z osiedla. 
„Na czczo” otworzyło artystyczną 
serię. Przez 4 lata nie było ani 
jednego roku, w którym nie ukazał-
by się materiał duetu. Melanżowe 
akcje, od których wziął swoją na-
zwę „Na czczo Mixtape” pochłaniały 
kształtującą się ekipę, ale wersy: 
„Mam na imię Mateusz, dużo piłem 
za błędy...”, którymi Białas otwie-
ra kawałek „Potrzebuję zmian”, nie 
były puste. Problemy, które Beezy 
opisał na albumie „Rehab” czy 
w utworze „Milion długu”, spowol-
niły jego karierę i sprawiły, że 
„sukces przyszedł o H8ME za późno”. 
Blokada twórcza wydawała się ich 
nie dotyczyć, bo w przeciągu na-
stępnych kilku lat, zarówno Solar 
jak i Białas zbudowali naprawdę 
imponującą dyskografię. „Kwadrans 
EP” i „Na Fali”. „H8M3 Mixtape”, 
„Love Me Mixtape” oraz „Nie jestem 
w 4mie”. Do tego „Na czczo”, „Burza 
po ciszy” i „Odliczanie”. Dodatkowo 
„Zakazane owoce” z Kazzamem i „Nad 
przepaścią” z MMXem. To dziesięć 
pełnych pozycji wydawniczych, któ-
re ukazały się w latach 2008-2010. 
Solar/Białas niczym alchemicy 
połączyli freestyle z bezwzględnym 
etosem pracy.





Ławka
Choć pracowitość duetu budzi-
ła podziw, jej efekt pozostawał 
skromny. Przełom miał nastąpić 
wraz z nabierającym kształtów 
materiałem „Z Ostatniej Ławki”. 
Zanim jednak płyta trafiła do fa-
nów, Białas został zaproszony do 
udziału w pierwszej edycji akcji 
„Popkiller Młode Wilki”, gdzie 
wystąpił u boku między innymi Bon-
sona, Bisza czy Gedza. Na skła-
dance znalazł się także wspólny 
numer z Solarem – „Hajlajf”, który 
mimo amatorskiego klipu, odbił się 

sporym echem wśród słuchaczy. Ze 
sprzedaży koszulek z logiem Solar/
Białas udało się uzbierać pienią-
dze na pierwszy klip do tytułowego 
utworu „Z Ostatniej Ławki”. Solar 
wspomina: „Ekipa przyprowadzi-
ła tam gigantyczne reflektory, 
oświetlali wnętrze tej szkoły 
z zewnątrz. Ja wtedy nie wiedzia-
łem jak powstają klipy i myślałem, 
że to normalne. Przez lata to był 
najbardziej profesjonalny klip 
przy jakim pracowałem”. Zainte-
resowanie CD „Z Ostatniej Ław-
ki” z oprawą Lisa Kuli rekordowo 
rosło. Impreza premierowa zorgani-
zowana w klubie Harlem zakończy-

ła się jednak awanturą, podczas 
której Białas został wyrzucony 
z własnego koncertu i potraktowa-
ny gazem. „Byliśmy podekscytowani 
tą imprezą. Jednak gdy do niej 
doszło, nasz zapał lekko opadł. 
Premiera teledysku, na który wyda-
liśmy całe nasze pieniądze, legła 
w gruzach ponieważ, z przyczyn 
technicznych, można było wyświe-
tlić obraz bez muzyki i DJ musiał-
by trafić kawałkiem idealnie, żeby 
zsynchronizować video z dźwiękiem. 
To nie mogło się udać. Chwilę póź-
niej, podczas cyphera pod klubem 
wywiązała się awantura, podczas 
której zostałem potraktowany gazem 

przez życzliwych bramkarzy i wy-
rzucono, a raczej wykopano mnie 
z klubu. Tak wyglądała moja wyma-
rzona impreza premierowa (śmiech)” 
– wspomina Białas.
W październiku 2010 roku duet 
uruchomił oficjalny kanał YouTube. 
Pierwszą dodaną do niego treścią 
był remix „Solar/Białas – Naga-
piłem się”. W 2016 roku serwis 
nagrodził kanał „Srebrnym Przy-
ciskiem” za 100 tysięcy subskry-
bentów, a w 2018 roku złotym 
– za okrągły milion.



Understream
Pod koniec 2011 roku w konwersacjach założy-
cieli SB Maffiji pojawia się pomysł: „następna 
płyta powinna być legalem”. W tym samym czasie 
do duetu odzywa się DJ Kebs, który zaprasza 
ich do stworzenia numeru na nadchodzący mixta-
pe Prosto. Zainteresowanie kogoś z tak znanego 
labelu robiło wrażenie (dlatego Solar przeka-
zując wiadomość Białasowi zaczął od „O kurwa, 
o kurwa, o kurwa”), a apetyt na wejście do 
poważnej rozgrywki i pożegnanie undergroun-
du wzrastał. Swoistym manifestem wizji przy-
szłości był wypuszczony w połowie 2012 roku 
kawałek „Understream”, w którym Solar i Bia-
łas rapują o braku zainteresowania ze stron 
wytwórni. „Understream” był również nazwą pro-
jektu wydawniczego, który Solar zamierzał pro-
wadzić wspólnie ze swoim przyjacielem – Lazym. 
Projekt nie przetrwał, ponieważ po premierze 
utworu o tym samym tytule, wytwórnie zaczę-
ły odzywać się same, jedna za drugą. Solar 
i Białas zachowali wówczas spokój, czekając na 
propozycję, na której zależało im najbardziej. 
Charakterystyczną dla tego okresu akcją jest 
także „Wizja Lokalna”, która była odpowiedzią 
na brak reprezentanta z Warszawy w drugiej 
edycji „Młodych Wilków”. Akcja, której pomy-
słodawcą był Solar, porwała rapowe środowisko 
i okazała się wiralowym sukcesem.



Stage Diving
W 2013 roku Solar i Białas mieli 
już propozycje od wszystkich wy-
twórni oprócz tej, w której gotowi 
byli wydać płytę. Postanowili wziąć 
sprawę w swoje ręce i odezwać się 
do Prosto z pytaniem co mogą im 
zaproponować. Po kilku konsulta-
cjach i rozmowie z Sokołem, udało 
się dograć warunki współpracy. Jej 
efektem był album „Stage Diving”, 
który znacząco zwiększył zasięg 
duetu i formującej się ekipy. Solar 
i Białas zgodnie podkreślają, że 
ten krok miał duże znaczenie dla 
ich wizerunku i tego, jak zaczę-
li być odbierani przez fanów. Od 
początku starali się jak najwięcej 
wyciągnąć z projektu, nie zakłada-
jąc współpracy z „Prosto” na dłużej. 
Kontrakt dotyczył tylko wspólnych 
wydawnictw duetu, a Białas zbli-
żał się do okresu, w którym musiał 
zmierzyć się ze swoimi demonami. 
Formą terapii w trudnym okresie 
okazać się miał solowy projekt.

SB Maffija
Bonson został zapoznany przez 
chłopaków jeszcze na etapie funk-
cjonowania pod ksywą Bonus. Po raz 
pierwszy Lanek próbował nawiązać 
współpracę z Solarem i Białasem 
przy okazji bitwy producenckiej or-
ganizowanej przez Solara i Lazy’ego, 
jednak przegrał ją, a kontakt się 

urwał. Ponowną relację udało im się 
wznowić dopiero za pośrednictwem 
TomBa, który był już wtedy częstym 
uczestnikiem działań duetu. Przy-
gotowując bit i pojawiając się na 
klipie do utworu „Co jest ziom”, 
Lanek rozpoczął długą tradycję 
tworzenia hitów pod sztandarem SB. 
Niedługo potem do ekipy przyjęty 
został Beteo, a rok później na ra-
darze bitewno-studyjnym pojawił się 
reprezentujący skład Yochimu raper 
– Quebonafide, który szybko zna-
lazł wspólny język z resztą ekipy. 
Następnie w NOBOCOTO zaczął pojawią 
się Żabson, swoje punche dorzucał 
ADM, a utworach można było usłyszeć 
Blejka. Zawiązały się struktury 
najsilniejszej grupy rapowej w kra-
ju, której więzi zacieśniły wspólne 
nagrania i imprezy.
Wyrazem spontaniczności i po-
mysłowości ekipy była akcja 
#Hot16Challenge, której zasięg 
przerósł najśmielsze oczekiwania 
pomysłodawcy. W „starym” NOBOCOTO, 
siedząc na kanapie z Blejkiem, So-
lar nawinął szesnastkę i nominował 
Flinta, Wujka Samo Zło, Białasa 
i Dioxa. Wraz z dalszymi nomina-
cjami, na wyzwanie odpowiedzieli 
setki artystów, a hasztag stał 
się najpopularniejszym w interne-
cie w 2014 roku. „Udział w akcji, 
jeszcze przed jej rozpoczęciem, 
zaproponowałem kilku znanym rape-
rom – wtedy odmówili. Gdy jednak 
okazała się dużym sukcesem, posta-
nowili wziąć udział w niej sami” – 
opowiada Solar.





Rehab
W 2018 roku w utworze „Milion 
Długu” Białas nawinie „piję per-
manentnie/ nic nie pamiętam, co 
mam opowiedzieć terapeucie/ że 
gorzej ze mną chyba już nie może 
być?/ że zacząłem ćpać po to żeby 
dłużej pić?”. Kilka lat wcześniej 
destruktywny tryb życia młodego 
Białasa zaczyna się pogłębiać. 
Po kolejnej ustawce i koncercie, 
na której się nie pojawia, wiarę 
w powodzenie dalszych projektów 
zaczyna tracić Solar. W krytycznym 
momencie brat Białasa oferuje mu 

„pokój, materac i czas”. Podczas 
tego okresu powstaje wyproduko-
wany przez Deemza „Rehab”. Płyta 
zmienia myślenie innych o Biała-
sie i Białasa o samym sobie. Wraz 
z „Demówka EP” album ukazuje się 
nakładem Step Records, w wyniku 
czego nawiązuje się relacja Biała-
sa z Mateuszem Jędrzejewiczem, ma-
nagerem projektu „Rehab”. Choć nie 
był to jeszcze sprzedażowy best-
seller, to podobnie jak w przypad-
ku „Stage Divingu”, płyty przesta-
ły już sprzedawać się w setkach, 
a zaczęły w tysiącach.



SBM – SB 
Maffija 
Label
Jak się później okazało, prawdzi-
wy bestseller, porozrzucany po 
różnych dyskach, czekał już na wy-
danie. Nagrywając ogrom materiału, 
Białas odkłada swoje najlepsze nu-
mery, z myślą o zrobieniu klasyka. 
Na wiosnę 2016 roku Solar, Białas 
i Mateusz Jędrzejewicz spotykają 
się, żeby porozmawiać o zgromadzo-
nych utworach, które polska scena 
niebawem pozna jako skompletowany 
materiał pod tytułem „H8M4”.
Podczas jednego ze spotkań, oprócz 
swoich utworów, Solar i Białas 
pokazują Mateuszowi numery nade-
słane przez siedemnastoletniego 
małolata z Bydgoszczy, który pod 
ksywą Bedoes, działa z jeszcze 
młodszym od siebie Kubi Produ-
centem. „Miałem wówczas ciepłą 
posadkę jako dyrektor wykonawczy 
Step Records. Nasze spotkanie, 
rozmowy, chemia, która się między 
nami zawiązała, a przede wszystkim 
pen-drive wypełniony kawałkami, 
które później stały się albuma-
mi „H8M4”, „#nowanormalnosc” oraz 
„Aby śmierć miała znaczenie”, 
sprawiły, że postanowiłem wejść 
w to na sto procent i w pełni 
zaangażować się w rozwój – wte-
dy już, firmy – SB Maffija. Tak 
zawiązała się nasza spółka, która 

przez długi czas nie była sforma-
lizowana. Nie mieliśmy czasu, za 
dużo roboty, za dużo muzyki, za 
dużo zajawki, komu chciałoby się 
biegać po urzędach (śmiech)” – 
wspomina Mateusz Jędrzejewicz. Tak 
powstaje SB Maffija Label. Osiem 
lat po mailu z propozycją dogrania 
do „H8M3” Solar i Białas otwierają 
swoją wytwórnię, która zbiera siły 
do projektu „H8M4”.

Impuls
Ciężko o lepszy start dla nowej 
wytwórni muzycznej niż debiut 
na #1 listy Olis oraz platyno-
wa płyta za sprzedaż 30 tysięcy 
sztuk albumu „H8M4”, pierwszego 
projektu, którego Białas był nie 
tylko autorem, ale też współwydaw-
cą. Druga płyta wydana przez label 
to „#nowanormalnosc” duetu Solar/
Białas, która w przeciągu 5 mie-
sięcy pokryła się złotem. Następ-
ny w wydawniczej kolejce czekał 
Bedoes, który kontrakt podpisał 
w tym samym czasie co Beteo. „Aby 
Śmierć Miała Znaczenie” okazał 
się najgłośniejszym debiutem 2017 
roku, a kawałki „Biały i młody” 
czy „Gang, gang, gang” zyskały 
miano ogólnopolskich hitów. „Byli-
śmy przekonani o sukcesie Bedoesa, 
to było oczywiste jak sześć razy 
sześć” – zapewnia Białas. 
Biuro z prywatnego mieszkania na 
Elbląskiej przeniosło się do małe-
go biura w niepozornym budynku 

na Broniewskiego, a label i marka 
„Maffija Company” zaczęły skupiać 
wokół siebie coraz więcej osób. 
Solar był gotowy, żeby wydać swoje 
debiutanckie solo. Białas posta-
nowił zrealizować pomysł, który 
tlił się od dawna – wspólny mate-
riał z Lankiem. Kanał na YouTube 
rósł z dnia na dzień, a wyniki 
pod takimi numerami jak „Mali 
ludzie, wielkie nieba” czy „Nie 
Ma Mnie Dla Ciebie” biły rekor-
dy. Do wytwórni dołączył Wiatr, 
na dobre rozkręciła się też akcja 

SB Starter, w której swoje umie-
jętności prezentowali m.in. 
Jan-rapowanie, White 2115, Łuszy 
czy Przemo DBM. Beteo zaprezento-
wał swoją wizję mainstreamowego 
brzmienia albumem „Bejbi”, który 
wylansował m.in. hit „Czego” czy 
„Jest si”. Olbrzymie zamieszanie 
wywołała także pierwsza wokalist-
ka wytwórni – Zui – swoim singlem 
„Zuigram”. Struktury SBM zaczęły 
się rozrastać, a działania profe-
sjonalizować.

fot. Magdalena Wdziękowska



Na Serio
Wakacje 2017 roku upłynęły pod 
znakiem intensywnej pracy przy 
finalizacji materiału i oprawy 
wizualnej projektu POLON, pierw-
szego wspólnego albumu Biała-
sa i Lanka. Chemia artystyczna 
w duecie, wspólne muzyczne zajaw-
ki i uzupełniające się podejścia 
przyniosły album na miarę oczeki-
wań, po przełomowym „H8M4” i zło-
tej #nowejnormalności. Słuchacze, 
którzy zamówili preorder otrzymali 
krążek w wersji zawierającej do-
datkowy dysk oraz mixtape „In Hajs 
We Trust”. Doniesienia ze skle-
pów potwierdzały, że album radzi 
sobie świetnie. W tym samym czasie 
trwały ostatnie przygotowania do 
premiery „Klubu 27”, pierwszego 
legalnego i solowego debiutu So-
lara. Pomimo kontrowersyjnej akcji 
promocyjnej, która spotkała się 
z niezrozumieniem części słucha-
czy, album obronił się utrzymując 
dobrą sprzedaż na wiele miesięcy 
po premierze. Solowe kariery zało-
życieli SBM poszły swoimi droga-
mi, choć fani nie przestali pytać 
o wspólne produkcje.
Po efektownym przejściu przez ak-
cję SB Starter do wytwórni dołą-
czają nowi zawodnicy – White 2115 
oraz Jan-rapowanie & NOCNY. W tym 
samym czasie organizacją koncer-
tów artystów postanawia zająć się 
kierująca SOLD OUT Agencją Magda 
Dubrawska, która na swoje barki 

bierze również postawienie SB FFe-
stivalu vol. 2. Podczas wydarzenia 
Białas i Lanek odbierają złotą 
płytę za „POLON”. Tego samego wie-
czoru padają na scenie słowa, po 
których SB Maffija po raz kolej-
ny trafia na nagłówki wszystkich 
muzycznych portali w aurze afery. 
„Zawsze do wytwórni dobieraliśmy 
artystów, którzy nie gryźli się 
w język. Podejmując różne działa-
nia nie zastanawialiśmy się nad 
ich politycznymi konsekwencjami, 
często działając w wyniku impulsu. 
Niektórych to oburzało, skandale 
się do nas kleiły, ale zyskaliśmy 
autentyczność. Wszyscy wiedzą, że 
nie owijamy w bawełnę” – podkreśla 
Solar.

Label, 
Esthetic, 
Store
Czas konfliktu okazał się dla roz-
wijającej się firmy także okresem 
turbulencji. Ich negatywny sku-
tek szybko złagodziły wzmożone 
prace nad kolejnymi projektami. 
Pod koniec maja 2018 roku ukazał 
się bardzo ciepło przyjęty debiut 
Jana-rapowanie & Nocnego „NOCNA 
ZMjANA”. Kilka miesięcy później 
zadebiutował drugi uczestnik Star-
tera – White 2115, który ze swoim 
albumem „Rockstar” szybko sięgnął 
po złoto, zdobywając sławę takimi 



hitami jak „California” i „La Vida 
Loca”. Białas o nowych artystach 
w wytwórni mówił: „Fajnie mają, 
chciałbym tak działać w ich wie-
ku!”. Jego wspólny album z Lankiem 
„HYPER2000” to odważny i osobisty 
materiał, bez skrupułów podsumowu-
jący okres chwilowego zachłyśnię-
cia się bogactwem, zgromadzonym po 
sukcesie dwóch poprzednich płyt. 
Przy okazji premiery duet postano-
wił kontynuować pomysł wspólnych, 
spontanicznych mixtape’ów, przy-
gotowując dla słuchaczy niespo-
dziankę – „In Hajs We Trust Vol. 
2” na którym pojawili się m.in. 
Bedoes, Żabson, Malik Montana czy 
Jan-rapowanie. Miesiąc po „HY-
PER2000” na półki sklepów trafił 
legalny debiut Beteo „NOWY POP”. 
W listopadzie natomiast, ukazał 
się bestsellerowy „Kwiat Polskiej 
Młodzieży” Bedoesa & Kubi Produ-
centa, który w przeciągu niespełna 
miesiąca pokrył się złotem.
Po długim procesie rebrandingu, 
pod koniec 2018 roku różne gałę-
zie marki zaczęły funkcjonować 
pod wspólną nazwą SBM (Label, 
Esthetic, Store), która podkreśla 
związek z ekipą SB Maffija, ale 
jednocześnie pokazuje, że firma 
działa coraz szerzej i odważniej. 
„Początki naszej działalności nie 
były oparte na solidnej wiedzy 
o marketingu i prowadzeniu bizne-
su. Nasze posunięcia były instynk-
towne i prowadziły do nieprzemy-
ślanych działań. Mieliśmy logo 
opierające się o darmową czcionkę 

z internetu, nic nie było spójne 
stylistycznie i kolorystycznie. 
Chcielibyśmy przestać robić dużo 
i szybko. Zaczęliśmy systematy-
zować i planować procesy. W koń-
cu porządek w głowie to porządek 
w życiu. I udało się (śmiech) – 
komentuje Solar. W nowej odsłonie 
powróciła też akcja SBM Starter, 
aktywowało się SBM Girls, a przy 
okazji trzeciej edycji SB FFesti-
valu po raz pierwszy fani zagości-
li w SBM Space.
W 2019 roku mija 11 lat od pierw-
szego maila między Solarem i Bia-
łasem z historyczną propozycją 
featuringu. „Patrząc wstecz, łatwo 
dostrzec, że zawsze towarzyszyła 
nam zmiana, bo my sami się zmie-
nialiśmy. Miejmy nadzieję, że to 
się nie skończy i, że wciąż tak 
będzie i to będa zmiany na lepsze” 
– Solar/Białas.
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