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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym 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 him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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P O D L A S I E

TEN SIĘ ŚMIEJE.... 
Województwo Podlaskie to zdecydowanie 
najbardziej znany region Polski. Już od kil-
ku lat internauci prześcigają się w tworzeniu 
prześmiewczych memów o Podlasiu, wśród 
których królują te o strzelaniu do samolotów 
z łuku i zdawaniu egzaminu na prawo jazdy 
wierzchem. A co jeśli Wam powiem, że pół-
nocno-wschodnia część naszej ojczyzny to je-
den z najpiękniejszych i najciekawszych frag-
mentów naszego kraju? I jeszcze dodam, że 
bardzo łatwo się w nim zakochać? Cóż, wtedy 
memy o Sosnowcu i Radomiu będą musiały 
Wam wystarczyć...

POD LASEM
Podlasie to prawdziwa skarbnica polskiej 
przyrody. Znajdują się tu 4 parki narodowe: 
Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wi-
gierski, 3 parki krajobrazowe, 93 rezerwaty 
i prawie dwa tysiące pomników przyrody. 
Na terenie Białowieskiego Parku Narodo-
wego rośnie jeden z ostatnich fragmentów 
lasu pierwotnego nizin europejskich - Puszcza 
Białowieska. Zamieszkuje ją wiele zwierząt, 
jednak jej niekwestionowanym królem jest 
żubr żyjący tu dziko od wielu lat. Jest to naj-
większa na świecie populacja tego gatunku, 
a liczba osobników w 2017 roku wynosiła bli-
sko 600 sztuk.

Całkiem niedaleko znajduje się Narwiań-
ski Park Narodowy zwany Polską Amazonką. 
Niezwykłe labirynty wodne wydrążone przez 
rzekę Narew stworzyły tu niepowtarzalny, 
bagienny ekosystem, którego rozległe trzci-
nowiska są domem dla Błotniaka Stawowego 
- symbolu parku i jednego z najpiękniejszych 
ptaków drapieżnych w kraju. Narew, tak samo 
jak Amazonka, to rzeki anastomozujące 
czyli takie, które równocześnie płyną wielo-
ma korytami, tworząc między nimi maleń-
kie wysepki. 

Na obszarze 59223 hektarów rozciągają 
się tajemnicze mokradła, bagna i torfowiska 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, któ-
ry jest największym i najdłuższym parkiem 
narodowym w kraju. Występuje tu ponad 
250 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich 
jak cietrzewie, orliki grubodziobe, wodniczki 
czy bataliony. Bagna Biebrzańskie są najwięk-
szą w Europie ostoją dzikiej przyrody i każ-
dego roku odwiedzają je tysiące ornitologów 
z całego świata. Ogromne rozlewiska dały 
schronienie zwierzętom w czasie II wojny 
światowej, bo tylko tu, na rozległych mokra-
dłach parku, wojnę przetrwały polskie łosie.

W BAJKOWEJ KRAINIE
Spośród 3757 wsi znajdujących się na Pod-
lasiu, 3 są jedyne w swoim rodzaju. Soce, 
Puchły i Trześcianka to maleńkie, kolo-
rowe wioski położone w  dolinie Narwi. 

Nazywane są Krainą Otwartych Okiennic 
gdyż słyną z uroczych, snycerskich dekora-
cji nadokienników, podokienników, okien-
nic, wiatrownic, narożników oraz elewacji. 
Ta bogata ornamentyka jest pamiątką po 
dawnym osadnictwie rosyjskim i występu-
je tylko w tym rejonie Polski. W Socach za-
miast asfaltu i zasięgu są serdeczne uśmiechy 

mieszkańców oraz bociany, które ze swoich 
licznych gniazd przyglądają się ciekawsko 
wszystkim nieznajomym. Są tu również nie-
zwykłe, kamienne krzyże wotywne, które 
otaczają wioskę z każdej strony. Legenda gło-
si, że w 1895 roku mieszkańcy wsi ustawili je, 
aby odpędzić się od dziesiątkującej ich epide-
mii. Choroba szczęśliwie ustała, ale krzyże 

N A Z Y WA N E  SĄ  K R A I N Ą  O T WA RT YC H 
OK I E N N IC  GDY Ż  S ŁY N Ą  Z   U RO C Z YC H , 
S N YC E R S K IC H  DE KOR AC J I 
N A D OK I E N N I KÓW,  P OD OK I E N N I KÓW, 
OK I E N N IC ,  W I AT ROW N IC , 
N A ROŻ N I KÓW  OR A Z  E L EWAC J I.
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połączone kiedyś ciągłą nicią pozostały 
na swoim miejscu, strzegąc mieszkańców 
po dziś dzień. 

Cerkiew parafialna pod wezwaniem Opie-
ki Matki Bożej w Puchłach wiąże się nieroze-
rwalnie z XVI - wieczną legendą o objawieniu 
cudownej ikony Matki Boskiej Opiekuń-
czej. Pokazała się ona schorowanemu 
starcowi, który zamieszkał pod lipą rosną-
cą na pagórku. Po ujrzeniu Matki Boskiej 
zaczął się gorliwie modlić, co przyniosło 
mu ukojenie i uleczyło obrzęk jego nóg. 
Miejscowość Puchły przyjęła swoją na-
zwę właśnie od nazwy schorzenia, a świą-
tynia, którą natychmiast tu wzniesiono, 
stała się miejscem pielgrzymek i licznych 
uzdrowień, szczególnie w czasach epidemii 
dżumy i cholery. Cerkiew w Puchłach to je-
den z najpiękniejszych obiektów sakralnych 
w Dolinie Górnej Narwi, jednak na podobne 
określenie zasługują cerkwie położone we 
wsiach Trześcianka, Stary Kornin, Dubicze 
Cerkiewne, Narew, Rogacze i Parcewo. 

LAS KRZYŻY
KilkanaOkoło 12 km od Siemiatycz znajdu-
je się niewielkie wzniesienie otoczone gę-
stym lasem. W deszczowy dzień nie ma tu-
taj nikogo, a monotonny szelest liści i brak 
żywej duszy dookoła dodatkowo podkreślają 
mistycyzm Świętej Góry Grabarki. Cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, dzięki licznym 
uzdrowieniom w  czasach zarazy, jest celem 
pielgrzymów z  całego świata. Większość 
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z nich pozostawia tu po sobie krzyż intencyjny. Ich licz-
ba przekracza obecnie 10 tysięcy, a aury tajemniczości 
i magii, której one dostarczają, nie da się opisać żadnymi 
słowami. U podnóża góry znajduje się cudowne źródełko, 
którego woda uchroniła okolicznych mieszkańców przed 
epidemią cholery panującą na Podlasiu w 1710 roku. Po 
dziś dzień pielgrzymi napełniają butelki świętą wodą i ob-
mywają nią chore lub bolące miejsca. Robi się to przy po-
mocy chusteczek, które później pozostawia się nad wodą. 
Mniszki z żeńskiego klasztoru znajdującego się na wzgó-
rzu zbierają je i palą, modląc się za wiernych. 

Czy to wszystko, co ma do zaproponowania Podlasie? 
Zdecydowanie nie! Na trasie zwiedzania jest też przepiękny 
Pałac Branickich w Białymstoku, znana na całym świecie 

stadnina koni w Janowie Podlaskim, tajemnicza Twierdza 
Osowiec, imponujący Zamek w Tykocinie, wyjątkowy (zie-
lony!) Meczet w Kruszynianach oraz muzeum Ikon w Su-
praślu. Wszystko to jest otoczone bujnymi lasami, dziką 
przyrodą i czasem, który płynie tu swoim tempem. A samo 
Podlasie, cóż...ten się śmieje, kto się śmieje ostatni! 

ENGLISh

THE LAST LAUGH

The Province of Podlaskie is definitely the bestknown 
region in Poland. This is mostly owing to mocking me-
mes about it the Internet has been bursting with for the 

M I EJSCOWOŚĆ PUCH ŁY PR Z YJ ĘŁ A SWOJĄ NA Z W Ę 
W Ł A ŚN I E OD NA Z W Y SCHOR ZEN I A, A ŚW I ĄT Y N I A, 
KTÓR Ą NAT YCH M I A ST TU WZ N I E SIONO, 
STA Ł A SI Ę M I EJSCEM PI EL GR Z Y M EK...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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last several years, including those about 
shooting planes with a bow and arrow and 
taking a driving licence test on horseback. 
But what if I told you that the north-east-
ern part of our country is one of the most 
beautiful and attractive destinations? And 
easy to fall in love with? Well, in that case, 
you will have to make do with memes about 
Sosnowiec and Radom.

NEAR THE FOREST
Podlasie is a treasury of Polish nature. In the 
region, there are four national parks – Białow-
ieża, Biebrza, Narew, and Wigry – three land-
scape parks, 93 nature reserves, and 2000 
natural monuments. The Białowieża National 
Park boasts one of the last remaining parts of 
the European Plain oldgrowth forest – the Bi-
ałowieża Forest. It is home to a lot of animals, 
including the world largest population of bi-
son, which have been living here in the wild 
for a long time. In 2017, their number was 
almost 600.

In the vicinity, there is the Narew Nation-
al Park, also called the Polish Amazon. Re-
markable water labyrinths worn by the Narew 
River created a unique marshy ecosystem, 
whose wide reeds are home to the western 
marsh harrier – the symbol of the park and 
one of the most beautiful birds of prey in 
Poland. The Narew River, just like the Ama-
zon, is an anastomosing river, which means it 
consists of multiple interconnected channels, 
creating small islands in between them. 

In the area of 59  223  hectares spread 
mysterious bogs, marshes, and peat bogs of 
the Biebrza National Park, which is the larg-
est and longest national park in Poland. It is 
home to over 250 species of birds, including 
such rare species as black grouses, greater 
spotted eagles, aquatic warblers, and ruffs. 
The Biebrza Marshes are the largest wild na-
ture sanctuary in Europe and are visited by 
thousands of ornithologists from all over the 
world every year. During the Second World 
War, the vast water areas gave shelter to an-
imals and were the only place where Polish 
elks survived the war.

A FAIRYTALE LAND
In Podlasie, there are 3 757 villages, but three 
of them are special. Soce, Puchły, and Trześ-
cianka are small, colourful villages locat-
ed in the Narew Valley. They are called the 
Land of Open Shutters as they are renowned 
for lovely woodcarved decorations, such as 
drips, windowsills, wind beams, quoins, and 
facades. This rich ornamentation is a remain 
of Russian settlements and occurs only in this 
region. In Soce, instead of asphalt and range, 
you will find friendly, smiling people and storks 
observing strangers with curiosity from their 

nests. The village is surrounded by remark-
able stone votive crosses. Legend has it they 
were set in 1895 to chase away an epidemic 
decimating the village inhabitants. The dis-
ease stopped, and the crosses once linked 
with a thread have remained as initially set, 
protecting the inhabitants to this day. 

The Protection of Virgin Mary Orthodox 
Church in Puchły appears in a 16thcentury 
legend about the revelation of the miraculous 
icon of Protective Virgin Mary. She revealed 
herself to an ailing old man who was living 
by a lime tree on the hill. After he saw Vir-
gin Mary, he began to pray fervently, which 
brought him comfort and healed his swollen 
legs. The village of Puchły was named after 
his illness, and the temple erected on the site 
became an object of pilgrimages and a place 
of miraculous healings, especially in the 

times of the bubonic and cholera plagues. The 
church in Puchły is one of the most beautiful 
sacral buildings in the Upper Narew Valley. 
Other remarkable Orthodox churches in the 
region can be found in Trześcianka, Stary 
Kornin, Dubicze Cerkiewne, Narew, Rogacze, 
and Parcewo. 

THE FOREST OF CROSSES
About 12 kilometres of Siemiatycze, there is 
a small hill surrounded by a dense forest. On 
a rainy day, there is not a living soul there, and 
the monotonous rustle of leaves adds to the 
mysticism of the Holy Hill of Grabarka. Ow-
ing to numerous healings in the times of the 
plague, the Transfiguration of Jesus Ortho-
dox Church has become an object of pilgrim-
ages from all over the world. Most pilgrims 
leave intention crosses here. Now, there are 
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more than 10 000 crosses in the forest, which 
creates an indescribable aura of mystery and 
magic. At the foot of the hill, there is a mi-
raculous spring, whose water protected the 
locals from the cholera epidemic spreading 
in Podlasie in 1710. To this day, pilgrims have 
been visiting the spring to fill their bottles 
and wash ailing body parts in it. For that pur-
pose, they use tissues, which they later leave 
by the water. Nuns from the local convent on 
the hill collect and burn the tissues, praying 
for believers. 

Are these all attractions you can find 
in Podlasie? Definitely not! The region also 
boasts remarkable Branicki Palace in Białys-
tok, the world-famous horse stud in Janów 
Podlaski, the mysterious Osowiec Fortress, 
the majestic Tykocin Castle, the unique 
(green!) Mosque in Kruszyniany, and the Mu-
seum of Icons in Supraśl. All these places are 
surrounded by dense forests, wild nature, and 
mysteries of time. And as for Podlasie, well, he 
who laughs last laughs best. 



Zbliż telefon i odczytaj film
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nobizm. Zjawisko powszechne w mie-
ście, w którym żyję. Snobami są dyrek-
torzy, artyści, dłużnicy i wierzyciele. 

Snobami są ludzie sztuki, biznesu oraz ludzie, 
którzy właściwie niczym się specjalnie nie 
interesują, ale i tak mają w każdym temacie 
jakąś opinię. Snobizm jest perłą, która świeci 
jasno w ciemności hipokryzji. I co z tego?

W sumie to nic. Nawet nie wszystko, co 
śmierdzi snobizmem, śmierdzi realnie. 
Otóż, przecież, toteż, wymaganie jakości, czy 
oczekiwanie jej w pewnych elementach rze-
czywistości jest jak najbardziej słuszne. Opo-
wiadanie o rzeczach wartościowych, czy ich 
wyszukiwanie w przestrzeni publicznej też nie 
jest czymś, na co przeciętny Kowalski spoj-
rzałby i powiedział – oto bowiem tragizm 
mej egzystencji, za którą nikt nie zginie. 
Snobizm ma jednak inne, mroczniejsze ob-
licze, którego można się na pierwszy rzut 
oka nie spodziewać.

Oblicze owo to – niekompetencja. Bo 
o ile można debatować na tematy ważkie, to 
jednak, gdy snobizm wkracza w element pa-
skudztwa intelektualnego, zakłamanej wrażli-
wości, czy po prostu bolesnej dla wszystkich 
nieumiejętności docenienia kwestii sub-
telnych, zaczyna być ta snobistyczna otoczka 
problemem. To wtedy nie jest tylko zabawa, 

w której dyskutujemy sobie, że Kirkegaard 
był absolutnym geniuszem, bla, bla, bla, 
ale na podstawie swojej upośledzonej oce-
ny, wybieramy (my – dyrektorzy, my – od-
powiedzialni) kulturę, która z prawdą arty-
styczną nic wspólnego nie ma. A to jest już 
grzech śmiertelny.

Kultura bowiem jest tą przestrzenią, od 
której trzeba wymagać, ale trzeba wymagać 
jakości, a nie tylko powtarzalnej kliszy, którą 
znamy i czujemy się w niej swobodnie. Trzeba 
wymagać niuansu, odniesienia do tej rzeczy-
wistości, w której egzystujemy, a nie tylko 
zaangażowania społecznego na zasadzie – oto 
jest aborcja, a to moje zdanie na jej temat. Czyż 
świat nie jest wielokrotnie bardziej skompliko-
wany niż ten czubek nosa, na którym profesor-
skie okulary dyndają już tylko na pajęczynie? 
Czy opinie tego rodzaju, że to jest absolut-
nie genialne, bo już wcześniej uznaliśmy to 
za genialne – nie jest czasem jakiegoś rodzaju 
upośledzeniem poznawczym? Ilu jeszcze mło-
dych i ambitnych artystów z pasją i głębią two-
rzących dzieła wszelkiego rodzaju, będzie mu-
siało być odkrywanych gdziekolwiek indziej, 
ale tylko nie u nas, bo my nie lubimy zmiany, 
a wtóry akademizm jest nam bliższy niż ar-
tyzm? Ile jeszcze będzie osób, które poddadzą 
się w pół drogi, bo po raz kolejny wygrywa na 
konkursie klisza, problem społeczny albo tru-
izm? Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy żyją 
w świecie bez odniesienia? 

Takie pytania sobie zadaję. I nie tylko ja. 
I jeszcze chciałbym dodać, że przetrwamy. 

ENGLISH

A FEATURE WRITTEN IN BLOOD OF 
THE INNOCENT FOR THE INNOCENT

Snobbery. A common phenomenon in the 
city I live in. Directors, artists, debtors, and 
creditors are snobs. People in the arts, busi-
ness, and those who are not interested in an-
ything in particular but still have an opinion 
on every possible matter are snobs. Snobbery 
is a pearl shining bright in the darkness of hy-
pocrisy. So what?

FELIETON PISANY KRWIĄ

Nothing, really. Not everything that smells 
of snobbery is snobbery for real. Well, in 
fact, hence, expectations regarding quality 
in some aspects of reality are justified. Talk-
ing about quality things or looking for them 
in public space is not something an average 
Joe would look at and say – this is the tragic 
nature of my existence, which nobody will die 
for. Snobbery, however, has another, darker 
side, which may come unexpectedly at first.

This side is incompetence. As much as 
you can discuss important matters, when 
snobbery touches upon intellectual filth, hyp-
ocritical sensitivity, or a painful inability to 
appreciate subtle things, the snobbish cover 
becomes a problem. It is no longer fun, like 
when we say that Kirkegaard was an absolute 
genius, blah blah blah, but when we (direc-
tors, the responsible ones) choose, on the 
basis of our poor judgment, a culture which 
has nothing to do with artistic truth. And 
that is a mortal sin.

Culture is a kind of space where quali-
ty shOuld be expected, not only well-known, 
safe, and comfortable clichés. We must 
expect nuance, references to the reality in 
which we exist, more than social involvement 
like – this is abortion, and this is my opinion 
about it. Is not the world far more complicat-
ed than the tip of the nose from which profes-
sor glasses are dangling on the cobweb? Are 
not opinions like ‘something is absolutely 
brilliant because we once considered it bril-
liant’ a kind of cognitive impairment? How 
many more young and ambitious artists cre-
ating works with passion and deeper mean-
ing will have to be discovered somewhere 
else, but not here, because we do not like 
change, and we prefer derivative academism 
to artistry? How many more people will give 
up halfway, because a cliché, a social prob-
lem, or a truism wins the competition again? 
What about all those people who live in the 
world without reference? 

I am asking myself these questions. And 
not only me. In the end, I would like to add 
that we will survive. 

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

JAKUB
WEJKSZNER

NIEWINNYCH ZA NIEWINNYCH
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omorskie latem zmienia się w mekkę 
festiwalowiczów. Co roku region gro-
madzi fanów muzyki, sztuki i nowa-

torskich eksperymentów z formą. 
Festiwal Opener otworzył w Polsce bra-

mę do wielkich międzynarodowych przed-
sięwzięć, przełamał stereotypy i na demo-
kratyczności muzyki wychowuje już kolej-
ne pokolenie festiwalowiczów. Nie samym 
Openerem jednak latem Pomorskie żyje. 
Tym bardziej, że region chętnie gości arty-
stów wielu tworzyw sztuki. Muzyka, sztuka, 
teatr, smaki regionu i podróże w czasie – to 
zaledwie namiastka koktajlu wrażeń, który 
serwuje Pomorskie. 

VIVAT, RÓŻNORODNOŚĆ
Trójmiasto słynie z otwartości i gościnności 
– dlatego przyciąga wszystko, co nowator-
skie, a nawet egzotyczne. W drugiej połowie 
lipca w Gdyni odbędzie się już po raz 15. 
Globaltica World Cultures Festival. To je-
den z najbardziej dynamicznych i barwnych 

muzycznych festiwali organizowanych w tej 
części kraju. Od początku ideę festiwalu 
stanowiło promowanie otwartości na świat 
i jego kulturowy pluralizm. Demokratycz-
ność przedsięwzięcia ma podkreślać pikni-
kowo-plenerowa formuła festiwalu w zielo-
nej enklawie w sercu Trójmiasta. 

W połowie lipca w Gdańsku po raz 23. od-
będzie się FETA - Festiwal Teatrów Plenero-
wych i Ulicznych. Ulice Gdańska opanowuje 
feeria barw, kolorów, przebrań i masek. Festi-
wal łączy wysokie walory artystyczne z przy-
stępną formą, a darmowy dostęp sprawia, że 
dla wielu festiwal staje się doskonałym pre-
tekstem do tego, żeby połknąć teatralnego 
bakcyla na zawsze. 

Spójnym i dopracowanym w szczegółach 
jest znany i prestiżowy Festiwal Szekspirow-
ski. Organizowany od 1993 r. zainicjował 
Europejską Sieć Festiwali Szekspirowskich, 
w której skład wchodzą Festiwale Szekspi-
rowskie z Polski, Rumunii, Węgier, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech i Arme-

nii. Festiwal ma międzynarodowy zasięg 
i łączy prezentacje spektakli z całego świata 
z działaniami artystycznymi, warsztatami, 
spotkaniami z twórcami. 

Najbardziej charakterystyczną impre-
zą w Gdańsku jest Jarmark Dominikański 
(27 lipca-18 sierpnia). Tradycja Jarmarku 
liczy sobie już ponad 760 lat i przyciąga co 
roku kilka milionów gości. Jedną ze spek-
takularnych atrakcji Jarmarku jest diabel-
ski młyn na Wyspie Ołowianka. Unikalna 
lokalizacja młyna umożliwia zobaczenie 
Gdańska z wyjątkowej perspektywy. 

W  drugiej połowie sierpnia odbywa 
się Literacki Sopot, który swoją renomę 
buduje konsekwentnie od lat. Tegoroczna 
edycja poświęcona jest literaturze brytyj-
skiej. Do Sopotu ściągają tłumy spragnio-
nych dobrych lektur i mądrych debat – nie 
tylko z Polski. To ambitne, ale i przystęp-
ne spotkania z literaturą, którym towarzy-
szą wartościowe dyskusje, a czytelnicy mają 
unikalne okazje spotkać swoich ukocha-
nych zagranicznych pisarzy. 

JAK POMORZE SZEROKIE
Nie tylko Trójmiasto kusi atrakcjami. 20 i 21 
lipca we Wdzyszach Kiszewskich słynących 
z wyśmienitych ryb odbywa się Jarmark 
Wdzydzki - to największa na Kaszubach letnia 
impreza folklorystyczna. Organizowana na 
terenie muzeum od 1973 r. obecnie odbędzie 
się już po raz 46. W programie występy zespo-
łów folklorystycznych, koncerty muzyki po-
ważnej, pokazy dawnych zawodów, wiejskich 
rzemiosł i tradycyjnych zajęć. Na miejscu 
można też skosztować rzadkich regionalnych 
pyszności: andrutów, pieczywa na zakwasie, 
serów kozich i owczych, kiszek, wędzonek 
i pierogów, a także domowych nalewek i po-
pularnych w Polsce piw rzemieślniczych. 

P

POMORSKA 
FETA LATEM
POMORSKIE LATEM ZMIENIA SIĘ W MEKKĘ FESTIWALOWICZÓW. 
CO ROKU REGION GROMADZI FANÓW MUZYKI, SZTUKI 
I NOWATORSKICH EKSPERYMENTÓW Z FORMĄ. 
TEKST  Katarzyna Woźniak     ZDJĘCIA pomorskie.travel/ISIT



Z kolei w Dolinie Charlotty 27 lipca od-
bywa się Festiwal Legend Rocka. Okolice 
Ustki i Słupska zapraszają na m. in. pierwszy 
w Polsce koncert Johna Fogerty'ego. Zagrają 
również Foreigner, Thirty Seconds to Mars, 
Status Quo oraz również po raz pierwszy 
w Polsce trzykrotny laureat nagrody Grammy 
- zespół Los Lobos. 

Miłośnikom historii szczególnie poleca-
my Vivat Vasa - Bitwę Dwóch Wazów 1626, 
która odbywa się na Zamku w Gniewie 10 
sierpnia. To spektakularna impreza histo-
ryczna odtwarzająca wojskowość XVII-
-wieczną. Rekonstrukcja bitwy odbywa się 
na terenie zamku i okolic, natomiast imprezy 
towarzyszące - na terenie miasta. Na żywo 
będzie można usłyszeć salwy armatnie, 
pojedynki szlacheckie i musztry regimen-
tów autoramentu cudzoziemskiego. Wiel-
kie batalistyczne emocje dla całej rodziny 
- gwarantowane. 

Pełne  kalendarium wydarzeń na
 www.pomorskie.travel  

ENGLISH

ENJOY SUMMER IN POMORSKIE

In summer, Pomorskie turns into a Mecca for festival 
fans. Every year, crowds flock to the region to take 
part in events related to music, art, and modern 
experiments with form. 

Open’er Festival opened us the door to big 
international events, broke the stereotypes 
about Poland, and is now bringing up another 
generation of festival fans in music democra-
cy. Still, Pomorskie does not live by Open’er 
alone but welcomes artists of a variety of 
fields – music, art, theatre, regional cuisine, 
and time travel. And these are only examples 
of exciting attractions awaiting visitors in Po-
morskie in summer. 

HAIL, VARIETY!
Tricity is renowned for its openness and hos-
pitality, thus attracting innovation and even 
exoticism. In late July, Gdynia holds the 15th 
edition of Globaltica World Cultures Festival. 
It is one of the most dynamic and colourful 
music festivals in this part of the country. 
From the very beginning, the festival has 
been promoting openness to the world and its 
cultural pluralism. The event takes place in 
the lap of nature in the heart of Tricity, which 
only adds to its democratic nature. 

In mid-July, Gdańsk hosts the 23rd edi-
tion of the International Festival of Street 
& Open-Air Theatres FETA. Flamboyant 
actors from all over the world will fill the city 
streets with extravaganza of colours, cos-

P O M O R S K A  F E T A  L A T E M

tumes, and masks. The festival combines 
high artistic value with accessible form. The 
events are open for general public, which 
makes it easy for spectators to be bitten by 
the theatre bug.

Another event that you cannot pass up 
is carefully prepared, renowned, and presti-
gious Gdańsk Shakespeare Festival. The fes-
tival has been held since 1999 and it initiated 
the European Shakespeare Festivals Network 
comprising Shakespeare Festivals in Poland, 
Romania, Hungary, Germany, the United 
Kingdom, Spain, the Czech Republic, and 
Armenia. It is an international festival that 
comprises performances from all over the 
world and artistic activities, workshops, and 
meetings with artists. 

The most characteristic event in Gdańsk 
is St Dominic’s Fair (27 July – 18 August). Its 
tradition began over 760 years ago and now-
adays, the fair attracts a few million visitors 
every year. One of its most spectacular attrac-
tions is the big wheel on Ołowianka Island. 
Thanks to its unique location, the wheel gives 
amazing views of the city panorama. 

In late August, crowds of literature buffs 
from Poland and beyond flock to Sopot In-
ternational Literary Festival to discover ex-
cellent reads and take part in inspiring dis-
cussions. The festival has been building its 
reputation for years. It offers ambitious and 
accessible experience of literature, accompa-
nied by quality discussions and meetings with 
foreign writers. This year’s edition is dedicat-
ed to British literature. 

POMORZE AT LARGE
There are plenty of tourist attractions outside 
Tricity, too. One of holiday highlights and the 
biggest summer folklore event is Wdzysze 
Fair in Wdzysze Kiszewskie, a town known 
for delicious fish, on 20 and 21 July. The fair 
has been held in the local museum since 1973. 
The programme of its 46th edition includes 
performances of folk bands, classical music 
concerts, shows of obsolete occupations, rural 
crafts, and traditional activities. Visitors will 
also have a chance to taste rare regional special-
ities, such as wafers, sourdough bread, goat and 
sheep cheese, liver sausages, smoked bacon, 
and dumplings as well as home-made nalewka 
and craft beer popular in Poland. 

On 27 July in the Charlotta Valley near Ust-
ka and Słupsk there is Rock Legends Festival. 
The lineup includes John Fogerty, for the first 
time in Poland, the Foreigner, Thirty Seconds 
to Mars, Status Quo, and a triple Grammy win-
ner Los Lobos – also for the first time in Poland.

Vivat Vasa – the Battle of Two Vasas 1626 
at the Gniew Castle on 10 August is a must for 
history buffs. It is a spectacular historical re-en-
actment of the 18th-century military science. 
The battle reenactment takes place in the castle 
and its surroundings, while the accompanying 
events are held in the city. There will be salvos 
of cannons, duels of noblemen, and drills of for-
eign contingent regiments. Get ready for a day 
filled with excitement and entertainment. 

The full calendar of events is available at 
www.pomorskie.travel.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



KIEŁBASA                         

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

ak, polskiej piłce należy się pomoc. 
Najbogatszemu związkowi w tym kraju należy 
się pomoc. Należy się ona również klubom, któ-

re właśnie otrzymały fundusze o jakich przedstawiciele 
wielu innych dyscyplin mogą jedynie pomarzyć. 

155 milionów złotych do podziału na 16 klubów. 
I kwota rośnie bo jest wyższa o 4,5 mln od sezonu po-
przedniego. W kolejnych sezonach również na klubo-
we konta wpływać będzie coraz więcej pieniędzy. Tak, 
właśnie tak. Nic nie rośnie tak, jak wartość polskiej piłki. 

Każdy z klubów otrzymał po 5 milionów 260 tysięcy. 
Do tego dodatki i premie za zajęte miejsca ale też pozy-
cje w rankingu historycznym. Po zsumowaniu wycho-
dzi na to, że najwięcej zainkasowała Legia bo prawie 16 
baniek. Kilkaset tysięcy mniej otrzymał Piast Gliwice. 
O kolejnych kilkaset tysięcy niższa kwota należała się 
Lechii Gdańsk.

Dla jasności. To jest sytuacja normalna. Ludzie chcą 
oglądać, kupować, towar jest pożądany to i wartość ro-
śnie. Nie ma w tym niczego złego. Ot, prawa rynku.  

Gorzej, że dzieje się to u nas. Nie dość, że w kraju 
generalnie niedofinansowanym to jeszcze ze sportem 
przewlekle chorującym na brak pieniądza. Dokładnie 
tego samego pieniądza, którego, według wielu, w piłce 
nożnej jest akurat za dużo. To nieprawda, ale nie da się 
ukryć, że futbol, mówiąc delikatnie, nie ma się najgorzej. 

I  teraz, kiedy do tych milionów, o  których była 
mowa, państwo chce dołożyć dodatkowe grosze, niejed-
nemu młociarzowi, sztangiście, alpejskiemu narciarzo-
wi czy hokeiście po cichu zaciska się pięść w kieszeni. 
Po cichu, bo przecież są przez lata nauczeni życia w wy-
czekiwaniu i cieniu. 

Nie żyjemy i nigdy nie będziemy żyć w idealnym 
świecie. Ale żeby choć kilka rzeczy się „zgadzało”…
cholera…  Żeby chociaż ta kiełbasa przestała być je-
dynie kiełbasą.    

ENGLISH

CANNON FODDER

In all the pre-election hubbub, we missed an important detail. 
A fact which was cannon fodder tinged with impudence and total 
disregard of reality. Well, we were informed of plans concerning 
the support for the development of football. Financial outlay 
was mentioned, since that is how ‘sponsoring activities of state-
owned companies’ should be understood.

Yes, Polish football needs support. The richest associa-
tion in the country needs support. It should be offered to 
clubs which have just been awarded with funds unattain-
able for representatives of other sport disciplines.

PLN 155 million to be divided among 16 clubs. And 
the amount is increasing, because it is 4.5 million higher 
than in the previous year. Football clubs will receive 
more and more money in the coming seasons. That is 
right. The value of Polish football is sky-rocketing. 

Each of the clubs received PLN 5 million 260 thou-
sand. Also, some benefits and bonuses for their results 
and position in the historical ranking. In total, Legia 
got the most – almost PLN 16 million. Piast Gliwice got 
a few hundred thousand less. The next one was Lechia 
Gdańsk, with the amount of another few hundred thou-
sand less.

To be clear. This is normal. People want to watch 
and buy it; where there is demand, the value is going up. 
There is nothing wrong with that. It is simply the law of 
the market.

The worst part is that this is happening in Poland, 
a country generally underfunded, to a sport permanent-
ly suffering from the lack of money. The same money 
which many people consider excessive in football. It is 
not true, but it is no secret that football, to put it mildly, 
is not doing bad. 

Now, when these amounts are going to be increased, 
the blood of a number of hammer throwers, weightlift-
ers, alpine skiers or hockey players is up. They remain 
silent, because they have been taught to wait and keep 
a low profile.

We do not live in a perfect world and we never will. But 
some things should be made right… So that that ‘cannon 
fodder’ is becomes more than solely ‘cannon fodder’.    

W CAŁYM KAMPANIJNYM ZGIEŁKU PRZEDWYBORCZYM UMKNĄŁ 
NAM PEWIEN ZNACZĄCY FAKT. FAKT BĘDĄCY KIEŁBASĄ 
WYBORCZĄ ZAKRAPIANĄ TUPETEM I LEKCEWAŻENIEM REALIÓW. 
OTÓŻ ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PLANACH POMOCY W 
ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ. PODANO PRZY TYM INFORMACJĘ 
O NAKŁADACH FINANSOWYCH, BO TAK NALEŻY ROZUMIEĆ: 
„ZAANGAŻOWANIE SPONSORINGOWE SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA”.

T
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W KOLEJNEJ ODSŁONIE PREZENTACJI PERSPEKTYW, JAKIE CZEKAJĄ NAS W UNIEJOWIE, SKUPIMY SIĘ BLIŻEJ NA 
TYM, CO TAK WYRÓŻNIA TO MIEJSCE I ŚCIĄGA TURYSTÓW Z CAŁEJ POLSKI. MAM NA MYŚLI OCZYWIŚCIE – TERMY.

ZDJĘCIA Termy Uniejów

M I E J S C A  /  P L A C E S

TER MY 
       U NIEJÓW 

SUKCES ROZBUDOW Y KOMPLEKSU BASENOWEGO



kolejnej odsłonie prezentacji 
perspektyw, jakie czekają nas 
w Uniejowie, skupimy się bliżej 

na tym, co tak wyróżnia to miejsce i ścią-

ga turystów z całej Polski. Mam na myśli 
oczywiście – Termy.

Zresztą, nie bez powodu akurat teraz 
skupiamy się na tym aspekcie tego urokli-
wego miejsca. Trwająca od jakiegoś czasu 
rozbudowa basenów termalnych została 
właśnie ukończona! Od teraz goście sko-
rzystać mogą z nowych atrakcji, które nie 
tylko umilą im pobyt, ale również zapewnią 
możliwie aktywny wypoczynek, relaksację 
i poprawę zdrowia!

Do użytku oddany został właśnie ca-
łoroczny basen rekreacyjny. W planach jest 
również zielona plaża dla wszystkich miło-
śników kąpieli słonecznych. Obecnie, tereny 
termalne mogą przyjąć aż 900 osób! Liczba ta 
jest imponująca, jednakże nie tak imponująca 
jak fakt, że w planach rozbudowy obiektu jest 
powiększenie jej o 100%! Blisko dwa tysiące 
osób na przestrzeni basen to jednak wyzwa-
nie dla obsługi obiektu…zazwyczaj. W tym 
przypadku – uniejowskie termy są zaprojek-
towane ergonomicznie, każda przestrzeń jest 
zajęta w najlepszy możliwy sposób, a profesjo-
nalna obsługa pomoże nam w każdej sytuacji.

Początek wakacji to koniec przygoto-
wań do otwarcia nowego, wielofunkcyjne-
go basenu wypełnionego wodą solankową. 
Leżanki, ławeczki rurowe z masażem po-
wietrznym, masażem karku, stanowiska 
do masażu ściennego z zasysaniem powie-
trza, gejzery, kaskada wodna oraz armatki 
– wszystko czego człowiek może chcieć, 
by się zrelaksować. Całość powierzchni 

lustra wody nowej niecki wyniesie blisko 
800 metrów kwadratowych!

Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju 
wycieczki częstokroć są wycieczkami z całą 
rodziną. Zarząd term pamięta o tym i przy-
gotował także szereg niespodzianek dla tych 
najmłodszych gości obiektu. W miejscu do-
tychczasowego brodziku ze zjeżdżalnią po-
wstanie zamek wodny z kilkoma mniejszymi 
zjeżdżalniami oraz siatka wspinaczkowa.

- Budowa nowych atrakcji dla dzieci to wyj-
ście naprzeciw potrzebom gości kompleksu, 
którzy oczekiwali tego typu inwestycji - mówi 
Marcin Pamfil, prezes Term Uniejów. 

Oprócz samej rozbudowy basenów i ulep-
szenia infrastruktury całego obiektu wpro-
wadzone zostaną również atrakcyjne bilety 
rodzinne. 

- Jesteśmy praktycznie jedynym 
obiektem w  kraju, który ma ulgę dla 
dzieci do lat 7, które wchodzą bezpłatnie. 
Teraz wprowadzamy bilety rodzinne. 
Kierowane one będą do rodzin odwiedza-
jących Termy Uniejów z dziećmi starszy-
mi niż te, które obejmuje darmowe wej-
ście – dodaje prezes obiektu.

Corocznie ponad pół miliona osób de-
cyduje się na odwiedzenie Term Uniejów. 
Dzięki nowopowstałemu hotelowi, liczba ta 
ma szansę znacząco się zwiększyć. Oprócz 
basenów solankowych, zarówno tych we-
wnętrznych, jak i  zewnętrznych, obiekt 
wyposażony jest w strefę saun oraz program 
fitness i  wellness. W  połączeniu z  wyso-

W

T E R M Y  U N I E J Ó W

W PLA NACH JEST RÓW N IEŻ ZIELONA 
PLA ŻA DLA WSZ YSTK ICH MIŁOŚN IKÓW 
K Ą PIELI SŁON ECZ N YCH.

APARTHOTEL TERMY UNIEJÓW
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1 
99-210 Uniej
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kim standardem hotelu oraz specjalnymi 
strefami dla dzieci – jest to wręcz wyma-
rzone miejsce nie tylko na weekendowy wy-
pad, ale naprawdę solidne wakacje.  

ENGLISH

THERMAE UNIEJÓW – SUCCESS OF 
POOL COMPLEX EXPANTION

In another edition of presenting the perspectives of 
Uniejów, I’d like to focus on something that makes 
this place special and brings tourists from all around 
the nation. I’m talking about – Thermae.

Of course, it’s not a coincidence that in this 
edition we focus on that part of the facility. 
The thermal pools expansion has just fin-
ished! Right now, guest of the facility can try 
new attractions that not only will make their 
stay at Uniejów more pleasurable, but also 
will be an active leisure and relaxation with 
health benefits.

Brand new, available for a whole year rec-
reational pool has just been opened. In plans, 
there is also a green beach for the lovers of 
sunbathing. Currently, thermal area is capa-
ble to fit up to 900 people! It is definitely im-
pressive, but not as impressive as a fact, that 
plans for the object will extend this number 
100%. Close to 2000 people is a challenge for 
the staff to manage…usually. In this case – 
Thermae Uniejów has great ergonomic struc-
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sage stations with air suction, geysers, water 
cascades and water guns – everything you 
can imagine for a great relaxation. The whole 
pool will have 800 square meters.

It’s worth noting, that these kind of trips 
are often a whole family tour. Management 
of the facility acknowledges that. That’s why 
there are also a few new surprises for the 
youngest guests. In the place of padding pool 
with slide there will be a water castle with few 
smaller slides and a climbing net.

Creating new attractions for children is 
set to meet the needs of our guests who were 
expecting this investment. – says Marcin 
Pamifl, Thermae Uniejów chairman.

Apart of the expansion of the pools and 
improvement of the infrastructure, there will 
also be family tickets in attractive prices.

We are, in reality, the only facility in 
Poland that has a free-entry discount for kids 
under 7 years old. Now we introduce family 
tickets. These are aimed for families visit-
ing Thermae Uniejów with children older 
then those who have free entry – Marcin 
Pamfil adds.

Every year, more than half million of 
people decide to visit Thermae Uniejów. 
Thanks to newly built hotel, this number 
can grow exponentially. Apart from the in-
doors and outdoors salt spring pools, the 
facility is equipped in saunas area, fit-
ness and wellness program. Combining 
it with high standard of the hotel and 
special kids area – it’s a dreamlike place 
not only for a  weekend excursion but 
a whole vacation.   

ture, every space is occupied in the best way 
possible and professional staff is ready to help 
in every situation.

The start of the summer is also the time 
when new, multifunctional pool filled with 
salt spring will be opened.  Loungers, tubular 
benches with air and neck massage, wall mas-
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ako przedstawiciel tzw. „wyższej klasy średniej” po-
winienem jeździć dobrym samochodem z napędem 
na cztery koła i planować wyprawy do Kambodży 

oraz Tajlandii, bo Europa jest już przecież passé. Jako 
intelektualista powinienem spędzać czas na czytaniu 
książek wielkich filozofów w oryginale. Każdy tydzień za-
czynać się powinien wizytą w muzeum albo w operze, aby 
było o czym dyskutować ze znajomymi podczas wieczo-
rów spędzanych w knajpie, w której kieliszek wina kosztu-
je tyle, ile roczna porcja żywnościowa dziecka w krajach 
trzeciego świata. 

Jako współczesny young professional nie powinienem 
kalać swoich rąk pracą w ogrodzie, ani tracić czasu na 
przygotowywanie jedzenia z podstawowych, banalnych 
składników. Na obiad i kolację koniecznie sushi lub ra-
men, a na śniadanie bio-warzywa z najczystszych upraw 
górskich – Tatry, Alpy, Pireneje. Oczywiście dostarczone 
pod drzwi przez firmę cateringową w plastikowym (o zgro-
zo!) pudełku – 1500 kalorii, dieta magnezowo-krzemo-
wo-nutri-hydro-beztłuszczowo-bezsensowna. 

Nie pracuję w korporacji, nie jeżdżę SUV-em, z karty 
kredytowej korzystam od czasu do czasu, żeby styki jej 
nie zaśniedziały. Piję smaczne, ale niezbyt drogie 
wino. Tak samo lubię wykwintne knajpy, jak i wszelkie 

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.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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street-foody. Ubrania kupuję w sieciówkach, no czasem 
szarpnę się na coś z wyższej półki. Nie kupuję rzeczy, na 
które mnie nie stać. Mama powtarzała, żeby wystrzegać 
się kredytów, a jeżeli już je brać to maksymalnie na taką 
kwotę, jaką się posiada w ramach tzw. majątku. Jak pa-
trzę na to, co się dzieje dookoła widzę, że mama była mą-
drym człowiekiem!

Wystarczy mi świadomość, że mogę wiele, a cieszy 
fakt, że wiele nie potrzebuję i nic tak naprawdę nie muszę. 
Jeżeli będę chciał kupię tego SUV-a na raty, zatankuję do 
pełna płacąc kartą kredytową, spakuję rzeczy od projek-
tantów do designerskiej walizki z logo połyskującym ocho-
czo nawet w gęstej mgle albo wsiądę do samolotu, dokupię 
biznes-klasę na półtoragodzinny lot, zrobię sobie kilka 
selfie, nie wyjdę z fotogenicznego hotelu i będę udawał, 
że jestem kim nie jestem. Zaraz potem się obudzę, wstanę 
rozczochrany, zrobię sobie zwykłą kawę ze zwykłym mle-
kiem i poczytam ubiegłotygodniową gazetę ciesząc się, że 
mi nie odbiło. 

ENGLISH

FOR THE SHOW

As a representative of the so-called upper middle class, 
I should have a nice car with four-wheel drive and be plan-
ning a trip to Cambodia and Thailand, because Europa is 
so passé. As an intellectual, I should spend my time read-
ing books of great philosophers in the original. My every 
week should begin with a visit to a museum or the opera, so 
that I would have something to discuss with my friends 
during evenings in the bar, where a glass of wine costs 
as much as an annual food ration of a child in third 
world countries.

As a contemporary young professional, I should not 
sully my hands with gardening or waste time on cooking 
with basic ingredients. I should have sushi or ramen for 
dinner and supper, and for breakfast – bio veggies from 
the purest mountain farms – in the Tatras, the Alps, and 
the Pyrenees. Of course, they should be delivered by a ca-
tering company in a plastic (how outrageous) box – 1500 
calories, a nutri-hydro diet rich in magnesium and silicon, 
fat and sense free. 

I do not work in a corporation or have a SUV; I use my 
credit card from time to time to keep it working. I drink 
tasty but not very expensive wine. I like refined restau-
rants as much as street food. I buy clothes in chain stores 
– well, from time to time, I buy something of a premium 
class. I do not buy things I cannot afford. My mum always 
told me to avoid loans, and should I take one, it should not 
exceed the worth of my property. When I look around, I re-
alise my mum was very wise!

I am satisfied with the knowledge that I can do a lot and 
I am happy that I do not need much and I do not have to do 
anything. If I want to buy that SUV in instalments, I will fill 
it up and pay for the petrol with a credit card, pack up de-
signer clothes to a designer suitcase with a logo glittering 
in the heavy fog or I will get on a plane, fly business class to 
a destination one and a half hour away, take a few selfies, 
I will not leave an attractive hotel and pretend I am some-
one I am not. Then, I will wake up, get up, make myself an 
ordinary coffee with ordinary milk, and read last week’s 
newspaper glad that I did not go insane. 

J
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ic mocniej nie zbliża, niż wspólne oczekiwa-
nie na zabieg. W  urokliwej części Gdańska 
Wrzeszcza, w przeszklonej poczekalni klinki 

dentystycznej Perfect Smile, ot tak siedziało sobie kilku 
pacjentów. Milczenie udzielało się wszystkim, co zupeł-

ROZMOWY 
  W OCZEKIWALNI

N

MARCIN
GŁUSZEK
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nie nie przeszkadzało w wzajemnym ocenianiu. Marek, 
30-latek, spoglądał niby na pociągi, ale tak naprawdę 
obserwował ją. Dziesięć lat starsza, ubrana w czarne, do-
pasowane spodnie, wyposażona w rude włosy i okulary - 
druciaki jakie nosili profesorowie w liceum w latach 90'. 
Typ elegancki, czy sportowy – zastanawiał się, a zlokali-
zowany w jego głowie twardy dysk kręcił się coraz szyb-
ciej. Ma przyciągające włosy, ciekawe jak się uśmiecha. 
Najważniejsze, że nie przyczepiła sobie tych czarnych 
szczotek do oczu – sztucznych rzęs, co zawsze uważał, 
że wygląda wyjątkowo podle. Tylko co z jej zębami, jego 
pamięć RAM pracowała dalej, bo przecież los rzucił nas 
tutaj do tego miejsca w jakimś celu.

Nagle, z tych rozmyślań wyrwał go czyjś głos. Nie – 
anioła, jak w tej piosence, ale też nie jakiś żmijowaty. Tak, 
trójka jest trochę krzywa i napiera na czwóreczkę, po to tu 
jestem - odezwała się ONA. Zacząłeś mówić na głos o mo-
ich zębach, więc nie mogłam się nie odezwać. Jestem Ewa 
– stanęła naprzeciwko niego z przyjacielsko wyciągniętą 
ręką. Maarreekk – dosłownie wydmuchał z siebie głos, bo 
poczuł się tak niekomfortowo, jak kiedyś wyśmiany przez 
kolegów w  podstawówce, którzy widzieli go za rękę 

Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 



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

T O  JA K  W   S ŁY N N Y M  PU L P  F IC T IO N, 
K I E DY  T O  DZ I EWC Z Y N A  P Y TA  B RUC A 
W I L L L I SA ,  S K Ą D  M A  T E N  MO T O C Y K L , 
A   O N  ODP OW I A DA ,  Z   K WA Ś N Ą  M I N Ą ,
Ż E  T O  PR Z E C I E Ż  C Z OPE R 
DZ I EWC Z Y N KO. 

Tą dziwną sytuację rozładował news ra-
diowy. Czy mogę poprosić trochę głośniej – 
zapytała Ewa, kierując swoją prośbę w stronę 
recepcji. Radio zaszumiało głosem reportera

- Dziś na greckiej wyspie Kreta, dwo-
je polskich turystów pozostawiło swoje 
dzieci w autokarze wiozącym gości hote-
lowych na lotnisko. Rodzice apelują o po-
moc do biura podróży w celu sprowadze-
nia dziEci do kraju...

Nie, nie, nie, to nie może być prawda – ci-
cho powiedziała Ewa. Jak to nie? – włączył 
się facet z motocykla. Ja wielokrotnie myśla-
łem, żeby zostawić moją żonę na wakacjach 
w jakiejś dziczy. Finalnie i tak odeszła, heh – 
obrzydliwie zamlaskał z zadowoleniem. I kon-
tynuował. Popieram jednak Panią, można 
zapomnieć o telefonie, zostawić psa czy kota 
w metrze, ale dzieci? I to dwie sztuki?!

W  tym momencie z  gabinetu wyszła 
asystentka stomatologiczna, zapraszając 
Marka do gabinetu. Zniknął za drzwiami ze 
swoim spranym t-shirtem, ufajdanymi buta-
mi i zegarkiem za miliony. Fajny? – zasy-
czał pytająco motocyklista, patrząc się na 
Ewę. Tak, twój motor jest fajny – odparo-
wała. To Czoper, bejbe – zaśmiał się przy-
jaźnie – jak chcesz to możemy wyskoczyć 
na Kaszuby, mam dwa kaski – zarechotał. 
– Ale, zaraz, zaraz, właściwie, jak to ludzie 
w poczekalni, powinniśmy porozmawiać 
o chorobach, nie? 

Ja żadnych nie mam – odparła atak Ewa. 
– Dziś za to będę miała zakładany aparat na 
zęby – niewidzialny! Jak to niewidzialny? – 
motocyklista podrapał się po równej łysej 
głowie, o którą widać bardzo dbał. Proszę so-
bie wyobrazić nakładki na zęby z całkowicie 
elastycznego i przezroczystego materiału – 
wykładała Ewa. 

O, o, o przepraszam, idzie doktor Zarański, 
muszę mu pokazać moją maszynę – zerwał się 
z fotela motocyklista. – Doktorze, proszę tyl-
ko na chwilę! 
Dzień dobry, panie profesorze, czy nie 
zaliczyłem jakiegoś kolokwium? – zaśmiał 
się doktor.

Ej, zawsze byłeś moim najlepszym studen-
tem. Może trochę niestandardowym jak pró-

z Alą z 8c. Widzisz, ciągnęła zupełnie niespe-
szona, mam bardzo złe wspomnienia z dzie-
ciństwa z dentystą – konkretnie ortodontą. 
Aparat – jakby był moim drugim podniebie-
niem, dusiłam się w nim, szlifowanie zębów 
bez znieczulenia, a i tysiące rąk studentów 
grzebiące w mojej buzi. Fuj, okropność. 

Ja za to stałem się na chwilę kaniba-
lem – ugryzłem w rękę panią dentystkę 
i po prostu uciekłem z gabinetu – wyznał 
szczerze Marek.

 Niezłe pomyślała Ewa, choć ciekawe 
ilu dziewczynom sprzedał już tą historię. 
Może go zapytać? Nie, wyjdę na jakąś idiot-
kę, już go raz speszyłam. Co to za gość? 
Człowiek sprzeczność. Dobra od góry zo-
baczmy. Włosy w nieładzie – ale czyste. Jak 
on zrobił tą fryzurę? To takie europejskie 
afro. Koszulka brudna, spodnie powycie-
rane, buty z mixem błota, kurzu i soli z ze-
szłorocznej zimy. Ale, tam gdzie powinien 
być zegarek, owszem istniał, ale zupełnie 
tajemniczy bez logo i nazwy. Nie mogła się 
powstrzymać – włączyła swoją branżową 
aplikację w telefonie, robiąc mu dyskretnie 
zdjęcie. Po zalogowaniu, scanie tęczówki 
oka i  głosowym wypowiedzeniu aktual-
nego na dany dzień i godzinę hasła – jej te-

lefon lekko zawibrował oznajmiając wynik 
wyszukiwania. Wynik nie budził wątpliwo-
ści – na imię miał rzeczywiście Marek. 

Właściwie Mapk – jedyny syn najbogatsze-
go człowieka zza naszej wschodniej granicy, 
z krainy gdzie żyją prawdziwe białe niedź-
wiedzie, które kąpią się w ropie naftowej. 
Jego czasomierz – wyprodukowano dwa na 
świecie – jeden dla saudyjskiego szejka, dru-
gi, co prawda zakurzony i oblepiony czymś 
klejącym, widniał na jego przegubie. Nagle 
usłyszeli ryk. Może bardziej gulgot, jakby 
1000 osób przepłukiwało solą fizjologiczną 
chore gardło. Odwrócili się i go zobaczyli. 
Konkretniej ich. Wysokiego faceta koło sie-
demdziesiątki i jego jednoślad. Właściwie to 
określenie go obrażało. To jak w słynnym 
Pulp Fiction, kiedy to dziewczyna pyta Bruca 
Willlisa, skąd ma ten motocykl, a on odpowia-
da, z kwaśną miną, że to przecież CZOPER 
dziewczynko. Czarny, całkowicie bez po-
łysku, każda część była w nim posępnie ma-
towa. Wszedł do poczekalni. Hej, dzieciaki, 
jak się macie? – rzucił i wszędzie zapachniało 
skórą z jego uniformu. Cześć, odpowiedzieli 
w hurtowo. Już prawie, wakacje a wy co, ząbki 
leczycie? Na plażę, a sio! - perorował. Ja przy-
kładowo dziś jestem tutaj wyrwać dwa ząbki 
u dr. Zarańskiego. 

Ósemki, wiecie – powinno się to robić 
kiedy mróz trzaska – ale, wiecie, kolejne 
z  numerem siedem zakażą się – zaśmiał 
się, czy parsknął, trudno nazwać i kontynu-
ował. – Jak wda się próchnica to zwyczajnie, 
wiecie, zapach z tej starej gęby będzie nie 
do zniesienia dla Andżeli. Mojej dziewczy-
ny. Jutro ma 35. urodziny – wyszczerzył 
się, pokazując garnitur pięknych zębów. 
Podobają się? – zapytał się retorycznie, 
zbliżając się blisko do Ewy. – Są z tytanu 
– ryknął – doktor Zarański obiecał, że 
będę mógł z nimi robić nawet to. Wrzucił 
niewielkiego orzecha laskowego w zęby, 
rozległo się głośnie chrum i podał Ewie za-
wartość. Nie, dziękuję – powiedziała roz-
dygotana. Ja owszem – odezwał się Marek. 
Wygląda smacznie. O proszę, prawdziwy 
zuch – warknął facet i strzelił przyjaciel-
sko Marka w plecy. 
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bowałeś polemizować. Oj miałeś, no wiesz...
dlatego majstrujesz przy zębach teraz lepiej 
ode mnie. 

Ech, proszę mnie nie zawstydzać, zerknij-
my na motocykl – dyplomatycznie wycofał 
się doktor. 

Oglądali i oglądali, aż dołączyła do nich 
Ewa i po chwili Mark. Do widzenia mło-
dzieży – zawył motocyklista, prawie ude-
rzając swoimi drogocennymi implantami 
w elegancką kostkę brukową, szczęśliwie 
podtrzymany dla doktora. Rozległ się bowiem 
huk, gulgot i warkot w jednym, kiedy ze spe-
cjalnej zabudowanej przyczepy ciągniętej 
przez gigantycznego DODGA RAMA zjechał 
Mark na motocyklu, który całkowicie przy-
ćmił profesorski jednoślad. Mark zgrabnie za-
parkował, pomógł wsiąść Ewie i szelmowsko 
powiedział – To co ścigamy się? 

Wszelkie postacie i wydarzenia, które 
miały miejsce w opowiadaniu są fikcją lite-
racką. Perfect Smile Clinic Wrzeszcz wręcz 
odwrotnie - jest jak najbardziej prawdziwa – 
zapraszamy ciepło, gorąco a nawet upalnie.  

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM

Nothing bonds like waiting for surgery 
together. In a  lovely district of Gdańsk 
Wrzeszcz, in a glass waiting room of Perfect 
Smile Dental Clinic, a few patients were sit-
ting and waiting. They were all silent, which 
did not stop them from judging the others). 
Marek, 30 years old, was looking at trains, 
while in reality, he was observing her. She 
was ten years older than him, dressed in 
black fitted trousers, with red hair and 
steel-rimmed glasses, which were so popu-
lar among high school teachers in the 90s. 
Elegant or fit, he wondered, and the hard 
disc in his head was spinning faster and fast-
er. Her hair is attractive; I wonder what she 
looks like when she smiles. Luckily, she did 
not wear those black brushes on her eyes – 
false eyelashes, which he always considered 
truly awful and tacky. But what about her 
teeth, his RAM memory kept on working, 
because fate sent us here for a reason.

All of a sudden, someone’s voice shook 
him out of his thoughts. It was no voice of 
an angel nor a  viper. ‘Yes, the canine is 
a bit crooked and pushes against the first pre-

molar, but that’s why I’m here,’ SHE said. ‘You 
started to talk about my teeth aloud, so I had 
to say something. I’m Ewa,’ she stood before 
him, holding out her hand. ‘Maarreekk,’ he 
literally blew out his voice, because he felt 
so uncomfortable like when his classmates 
were making fun of him because they saw 
him holding hands with Ala from class 8C. 
‘You see,’ she carried on easily, ‘I have bad 
memories of dentists, an orthodontist to be 
precise, from my childhood. Braces were 
like my second palate. I was suffocating. 
I remember tooth polishing without anaes-

thesia and thousands of hands of students in 
my mouth. Terrible.’

‘I, in turn, became a cannibal for a while – 
I bit my dentist on the hand and ran away from 
the surgery,’ Marek confessed.

‘Nice,’ Ewa thought. ‘I  wonder how 
many girls he’s told this story to. Maybe 
I should ask him? No, I’ll make a fool of my-
self. I’ve already made him uneasy once. 
Who is that guy anyway? A man of contra-
dictions. Let’s see from the top. His hair is 
messy but clean. What did he do with it? It's 
like European Afro. A dirty T-shirt, worn-
out trousers, a mixture of mud, dust, and 
last-winter salt on his shoes. His watch is 
a mystery, with no logo or name.’ She could 
not help herself – she turned on her brand 
app, secretly taking a picture of him. After 
logging in, scanning her iris, and saying 
the password for a given day and time, her 
phone vibrated slightly, announcing the re-

I  H AV E BA D M EMOR I E S OF 
DEN TISTS, A N ORTHODON TIST TO BE 

PR ECISE, FROM M Y CH I LDHOOD.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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sult of the search. There was no doubt – his name was 
Marek for real. 

Mapk, to be precise – the only son of the richest man 
from our eastern neighbours, the land of white bears 
that swim in crude oil. His timepiece was one of two 
of its kind ever produced – one was made for a Saudi 
sheikh, the other – dusty and sticky – was on his wrist 
today. All of a sudden, they heard a roar. More like a gob-
ble, as if 1000 people were rinsing their mouth with sa-
line solution. They turned and saw him. Them. A tall man 
in his seventies on a two-wheeled vehicle. Actually, that 
epithet was offensive. It was like in Pulp Fiction when 
a girl asks Bruce Willis where he got that motorcycle, 
and he says with a sour face it was a chopper. Black, with 
no gloss, each of its parts gloomily matt. He entered the 
waiting room. ‘Hi, how are you, guys?’ he said, and the 
smell of his leather uniform filled the room. ‘Hi,’ they 
said in aggregate. ‘Summer is around the corner, and 
you're here, treating your teeth? To the beach, shoo!’ he 
pontificated. ‘I’m here to see doctor Zarański and have 
two teeth pulled out.’

‘Third molars, you know – the best time to do it is when 
it's freezing cold – but, you know, second molars will get 
infected if I don’t do that soon,’ he laughed, or maybe 
snorted, it was hard to say, and carried on. ‘When a cavity 
begins, the smell of that old mouth will simply be unbear-
able for Andżela, you know. My girlfriend. She's turning 35 
tomorrow,’ he grinned, showing a row of beautiful teeth. 
‘You like them?’ he asked rhetorically, moving closer to 
Ewa. ‘It’s titanium,’ he roared. ‘Doctor Zarański promised 
I’d be able to do that.’ He put a small hazelnut in his mouth, 
they heard a loud grunt, and he handed the contents to 
Ewa. ‘No, thanks,’ she said nervously. ‘I'd like one,’ Marek 
said. ‘It looks tasty.’ ‘My, my, my, well done,’ he mumbled 
and patted Marek on the back. 

This strange situation was interrupted by radio news. 
‘Could you turn it up?’ Ewa asked the receptionist. They 
heard the voice of the reporter, 

‘Today, on Crete Island in Greece, two Polish tourists 
left their children on a bus going to the airport. The parents 
are calling the travel agency to help them bring the children 
to the country….’

‘No, no, no, this can't be true,’ Ewa said silently. ‘Why 
not?’ the guy with the motorcycle said. ‘I thought about leav-
ing my wife in the wilderness many times. In the end, she 
left anyway,’ he smacked his lips contently. And he carried 
on. ‘But I think you’re right; one may forget the phone, leave 
a dog or a cat on the subway, but children? Two children?!’

At this point, a dental assistant came in and invited 
Marek to the surgery. He disappeared behind the door 
with his washed-out T-shirt, dirty shoes, and superexpen-
sive watch. ‘You like it?’ the motorcyclist hissed, looking at 
Ewa. ‘Yes, I like your motorcycle,’ she said. ‘It’s a Chopper, 
babe,’ he laugh cheerfully, ‘we may pop off to Kaszuby if 
you like, I have two helmets,’ he cackled knowingly. ‘Wait 
a minute, well, we’re in the waiting room, so we should be 
talking about diseases, shouldn't we?’ 

‘I don't have any,’ Ewa replied calmly. ‘But today, I’ll 
have a new aligner – an invisible one!’ ‘How come?’ the mo-
torcyclist scratched his neat bald head. ‘Imagine an aligner 
made of flexible and transparent material,’ Ewa lectured. 

‘Oh, sorry, but I see doctor Zarański, I must show 
him my machine,’ the motorcyclist sprang out of a chair. 
‘Doctor, a moment, please!’

‘Good morning, professor, did I fail some test?’ the doc-
tor chuckled.

‘You were my best student. Well, a little original when 
you tried to argue. You had, you know… that’s why you tam-
per with teeth better than I did.’ 

‘Oh, don’t make me feel embarrassed. Let’s have a look 
at the motorcycle,’ the doctor said diplomatically. 

They were looking and looking, and Ewa and Marek 
joined them after a while. ‘Bye-bye, guys,’ shouted the mo-
torcyclist, almost hitting his precious implants against ele-
gant sett stones had it not been for the doctor’s help. They 
heard a roar, gobble, and whirr when Marek drove down 
a special trailer towed by giant DODGE RAM on a mo-
torcycle which outshone the professor’s vehicle. Marek 
parked skillfully, helped Ewa hop on, and said mischie-
vously, ‘Well, are we racing?’ 

All characters and events depicted in this story are en-
tirely fictitious. As opposed to Perfect Smile Clinic Wrzeszcz, 
which is absolutely real – feel welcome to visit us..  
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

VINCENT V. SEVERSKI, „ODWET”, 
WYD. CZARNA OWCA,
WARSZAWA 2019

W swojej szóstej już powieści Severski 
udowadnia, że nie tylko umie pisać, ale się 
rozwija. Konstrukcyjnie „Odwet” jest chy-
ba najsprawniejszą z jego książek. Widać, 
że serialowe doświadczenia autora wpły-
nęły mocno na strukturę narracyjną: po-
szczególne rozdziały są krótkie i przypo-
minają sceny filmowe, wątki przeplatają 
się płynnie, a dialogi układają tak, by jak 
najlepiej wybrzmiały w  ustach aktorów. 
Prawdopodobnie autor już wie, że jego ko-
lejna historia – bo „Odwet” jest już drugą 

odsłoną przygód tajnego oddziału Romana 
Leskiego – również zostanie sfilmowana. 

Intryga – dziejąca się na krótko przed wybo-
rami parlamentarnymi - zaczyna się od zamor-
dowania dwóch pracowników polskiego wy-
wiadu, jednego w Algierze, a drugiego w Baku. 
Obaj byli powiązani z tzw. Piątką z Lasu, czyli 
polskimi agentami szkolonymi w tajnym ośrod-
ku na Mazurach. Podobnie jak kolejny bohater 
powieści, Olgierd Rubecki, emerytowany 
oficer wywiadu, dziś popularny bohater naro-
dowy, szykujący się do poważnej kariery poli-
tycznej. Czy łączy ich tylko przeszłość w szkole 
szpiegów, czy może także teraźniejszość? Nie 
tylko polski kontrwywiad usiłuje przeniknąć 
prawdę; we wszystko, jakżeby inaczej, zaan-
gażowani są również Rosjanie.

Bardzo polecam. Czyta się te 640 stron 
szybko i z zapartym tchem. Jest już także 
- co niezwykle gorąco rekomenduję -  au-
diobook, w genialnej jak zwykle interpre-
tacji Krzysztofa Gosztyły.   

ENGLISH

SEVERSKI IN GOOD SHAPE

VINCENT V. SEVERSKI, „ODWET”, 
WYD. CZARNA OWCA, 
WARSZAWA 2019

In his sixth novel, Severski proves that not 
only he can write, but that he grows. “Odwet” 
is, considering the construction of the nov-
el, the most efficient of his books. You can 
notice, that experience with tv shows deeply 
influenced narrative structure: chapters are 
short and seem like movie scenes, motifs 
are intertwined seamlessly, and dialogues 
are constructed in a way to be spoken by 
actors. Probably the author knows, that his 
next story – because “Odwet” is another 
part of Roman Leski secret team adventures – 
will also be filmed.

The plot happens shortly before parliamen-
tary election and starts with a murder of two 
polish spies, one in Algiers and the other one in 
Baku. They were both connected to so-called 
Five from the Woods – polish agents trained in 
a secret facility at Mazury. Similarly as the pro-
tagonist, Olgierd Rubecki, retired intelligence 
officer, nowadays – popular national hero with 
political aspirations. Does the past in spy school 
is the only thing that connected them? Or may-
be it is the present? Polish intel is not the only 
one trying to find the truth; there is also, of all 
nations, Russian interest in all of this.

I  definitely recommend this book. 
I went through all 640 pages fast and with 
bated breath. I also recommend great au-
diobook in genius, as always, interpreta-
tion by Krzysztof Gosztyła.   

 
 SEVERSKI  

W DOBREJ FORMIE
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BEATA BOJDA
CZYLI ARTYSTKA Z DUSZA VINTAGE

M O D A  /  F A S H I O N

ZDJĘCIA Dominika WoźniakTEKST Malwina Wawrzynek



B E ATA  B O J D A . . .

est pewna siebie, zna wartość swojej pracy i wie, 
że tworzy rzeczy ponadprzeciętnie dobre. Do 
trzydziestego roku życia była polonistką. Po uro-

dzeniu dziecka zorientowała się, że wypadła z nauczy-
cielskiego obiegu i postanowiła skupić się na tym, co 
zawsze grało w jej duszy — makijażem i przerabianiem 
ubrań na własny użytek. Dzisiaj Beata Bojda jest pro-
jektantem, kosmetologiem, kostiumografem i artyst-
ką, która zachwyca swoją wszechstronnością i niezwy-
kłą umiejętnością kreowania rzeczy pięknych. 

Początki sięgają przełomu lat 80 i 90. W Polsce o wiza-
żu i  zawodzie wizażysty nie słyszał prawie nikt. Nie 
było szkół, nie było książek, gazety sprowadzano z za-
granicy, a jedynymi dostępnymi markami kosmetycz-
nymi były Avon, Revlon, Art Deco, Max Factor i polska 
Celia. Uczyła się na swoich błędach i na klientkach. Była 
samoukiem, który pragnął wiedzy tak bardzo, że nie ist-
niały dla niej żadne granice zdobywania doświadczenia. 
Z czasem sama zaczęła szkolić i jeździć po Polsce z wykła-
dami oraz warsztatami. O produkty było ciężko, ale zapa-
łu starczyło na to, aby robić to, czego do tej pory nie robił 
prawie nikt. Rynek był chłonny i pragnął uzyskać tajemną 
wiedzę na temat makijażu i pielęgnacji. Beata-kosmetolog 
odnajdywała się w swoim nowym powołaniu doskonale, 
ale ciągle pragnęła więcej, wiedziała, że sam makijaż jej 
nie wystarczy, nie spełni ambicji i nie zaspokoi natar-
czywej chęci tworzenia. 

Po kilku latach malowania i szkolenia nowej ery wiza-
żystów w jej życiu pojawiła się stylizacja. Ubrania fascy-
nowały ją od zawsze. Pochodzi z rodziny, która nie zawsze 
miała pieniądze na stroje dla swoich córek, trzeba więc 
było samej znaleźć sposób na to, aby wyglądać dobrze, ory-
ginalnie. A oryginalności Beacie Bojdzie nigdy nie brako-
wało. Od zawsze fascynowała ją moda vintage i przerabia-
nie starych sukienek, spódnic i bluzek. Kiedy jako młoda 
dziewczyna przyjechała na studia do Krakowa, nie chciała 
czuć się gorsza. Pochodziła z małej miejscowości, a jej gar-
deroba nie do końca wpisywała się w wielkomiejskie stan-
dardy, nawet jak na czasy PRL-u. Siedziała więc całą noc 
i zszywała, ozdabiała i przerabiała to, co miała w walizce. 
Tworzyła nowe ze starego i tak już jej pozostało. Dzisiaj 
znana jest przede wszystkim z tego, że jej kostiumy mają 
duszę. Kilkuletnią lub nawet stuletnią, tak jak jej ostatnia 
ślubna sukienka, którą odnowiła i przerobiła tak, że mo-
głaby kosztować mały majątek. Ale Beata jej nie sprzedaje. 
To perełka, którą chce pozostawić dla siebie i do realizacji 
własnych projektów.

CZY UMIE SZYĆ? 
 - W mojej rodzinie nie było szwalniczej tradycji. Umiem 
przerabiać ubrania, wszystkie zdobione elementy z mo-
ich projektów wykonuję sama, ale jeśli mam do zrobienia 
większy kostium, oddaję go w ręce profesjonalistów, z któ-
rymi współpracuję. 

Brak perfekcyjnego warsztatu szycia nie przeszko-
dził jej jednak w obronieniu dyplomu na łódzkiej Wyższej 
Szkole Sztuki i Projektowania. Rok temu pokazała tam 
swoją dyplomową kolekcję, która zachwyca pod wielo-
ma względami. Widać zamiłowanie do mody retro, do 
eksperymentowania z historycznymi motywami w ubio-
rze i do przełamywania konwencji, bawienia się formą 
zarówno w postaci dekonstrukcji, jak i zestawiania ze 

J

sobą elementów, pochodzących ze skrajnie różnych epok. 
Ta kolekcja to również recykling w czystej postaci. To, co wi-
dzimy na modelkach, to przerobione ubrania znanych marek 
lub ubrania stworzone z obrusów, zasłon i innych materiałów, 
którym Beata nadała nową formę, a przy tym nowe życie. 

Czy trudno było być najstarszą osobą na roku i, w jakimś 
sensie, konkurować z dużo młodszymi aspirującymi 
projektantami? 
- Chociaż w Łodzi byłam dużo starsza od koleżanek i kolegów 
z roku, wiedziałam, po co jestem na tych studiach. Widoczna 
była ogromna różnica pokoleń w samym podejściu do tematu 
studiowania. Za moich czasów nikt nie porzucał kierunku po 
roku, czy dwóch. W Łodzi znalazłam się po to, aby skończyć 

OD  Z AWS Z E  FA S C Y N OWA Ł A  JĄ 
MODA  V I N TAGE  I   PR Z E R A B I A N I E 
S TA RYC H  S U K I E N E K , 
S P ÓD N IC  I   B LUZ E K .
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otrzymuję. Kiedy jednak coś mnie zafascynuje, jestem 
w stanie znaleźć i czas, energię i pokłady kreatywności, 
aby dać z siebie jak najwięcej. 

Jej największą realizacją nadal pozostaje projekt ko-
ron Etno. Ciągle jednak powstają nowe zdjęcia, nowe ma-
kijaże i nowe stylizacje, a każda kolejna odsłona Etno to 
pojedyncze małe dzieło sztuki. Skąd pomysł na projekt, 
który pokazywany jest za granicą i który można znaleźć na 
artystycznych portalach, często, niestety, bez zgody i wie-
dzy Beaty? Zaczęło się od propozycji publikacji w jednym 
z branżowych magazynów, na którą Beata chciała przygo-
tować coś szczególnego. Podczas wizyty u znajomych jej 
uwagę zwróciły papierowe kwiaty-dekoracje, które znaj-
dowały się w ich mieszkaniu. Był to impuls, który uwolnił 
wodze fantazji. Ludowe elementy, wyrazista kolorystyka 
i pomysł stworzenia wielkich zdobionych koron pojawiły 
się samoistnie. Wszystko zmierzało w jedną stronę i Beta 
wiedziała, że nie może wypuścić tej inspiracji ze swoich 
rąk. Zrealizowała kilka pojedynczych pomysłów, zdobyła 

studia i obronić dyplom. Miałam zapał, miałam pomy-
sły i nie bałam się eksperymentować. Dookoła szalała 
moda na dresówkę i streetwear, a ja robiłam rzeczy całko-
wicie niewpisujące się w te tendencje. Było to jednak spój-
ne z moją osobą oraz z moją estetyką i myślę, że właśnie 
dlatego tak dobrze się to przyjęło. 

Chociaż od kilkunastu lat Beata współpracuje z wielo-
ma instytucjami i projektuje dla wielu polskich artystów, 
nie zatrzymuje się i nie osiada na laurach. Ciągle ma nowe 
pomysły i przyznaje, że brakuje jej czasu na realizowanie 
każdego z nich. 

- Zdecydowanie nie jestem typem artystki-celebrytki, 
ale widzę, że nawet w dzisiejszych, trudnych marketingo-
wo czasach, moje projekty się bronią. Są autentyczne i my-
ślę, że widać w nich sporo pracy, którą wkładam w każdy 
detal. Nie wyobrażam sobie stworzenia sesji moich ubrań 
bez zrobienia makijażu, bez zadbania o dodatki. Reali-
zuję moją wizję od początku do końca i być może dlate-
go nie starcza mi czasu na wszystkie propozycje, które 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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publikację i  lawina ruszyła. Dzisiaj Etno to 
około 30 zdjęć. W czerwcu zostaną pokazane 
w ramach wystawy w BWA (Galeria Arsenał) 
w Bielsku-Białej. Beata nie zamyka jeszcze 
tego projektu, co chwila dodaje do niego nowe 
zdjęcia, makijaże, korony i stylizacje. Stał się 
jej znakiem rozpoznawczym, ale jednocześnie 
nie jest jej przekleństwem. Obok niego tworzy 
wiele innych rzeczy, które tak samo jak koro-
ny Etno mają potencjał stać się współczesnym 
viralem sztuki użytkowej. 

W magazynie Make Up Trendy pojawił się 
ostatnio jej projekt, w którym główną rolę gra 
kolor. Piękne zdjęcia, makijaże i stylizacje nie 
są żadnym zaskoczeniem, kiedy podpisuje się 
pod nimi Beata Bojda. W 2020 roku ma spo-
rą szansę wziąć udział w pokazie mody w ra-
mach EXPO 2020 w Dubaju, trwają rozmowy, 
a Beata jest pozytywnie nastawiona. Jeśli się 
nie uda i tak znajdzie dla siebie zajęcie, nowy 
projekt, który całkowicie ją pochłonie. Re-
alizuje kostiumy do spektakli swojej córki 

Zuzanny (świetnie przyjęty debiut „Cudow-
na” oraz spektakl „Ciało Bambina”), pro-
wadzi szkolenia z kosmetologii i makijażu 
artystycznego, a ostatnio zrealizowała sty-
lizacje do promocji płyty włoskiej piosenkar-
ki, Dolche. Nazwisko Bojda staje się coraz bar-
dziej rozpoznawalne, ale to jej projekty są jej 
najlepszą wizytówką. Czy reaguje złością na 
próby kopiowania jej kreacji, zwłaszcza tych 
z projektu Etno? 

- W dzisiejszych czasach nie uniknę ko-
piowania mojej pracy. Oglądam te realizacje 
z uśmiechem, bo są wśród nich lepsze i gor-
sze, ale jak dotąd żadna z nich nie jest tak 
dobra, jak oryginał. Włożyłam w to mnóstwo 
pracy i tej pracy na szczęście nie da się tak ła-
two powielić.   

ENGLISH

COPIES DON’T BOTHER ME BECAUSE 
NONE OF THEM IS AS GOOD AS THE 
ORIGINAL – BEATA BOJDA, AN ARTIST 
WITH A VINTAGE SOUL

She is confident and knows the worth of 
her work – she is aware it is above average. She 
was a Polish Language Teacher until she was 
thirty. After having a baby, she realised she 
lost clout and decided to concentrate on what 
had always been in her soul – make-up and al-
tering clothes. Today, Beata Bojda is a design-
er, cosmetologist, costume designer, and art-
ist, whose versatility and extraordinary skill in 
creating beautiful things are truly impressive. 

Her career began in the late 80s and ear-
ly 90s. In Poland, nobody heard of the art 
of make-up and the profession of make-
up artist then. There were no schools or 
books, magazines were imported from 
abroad, and the only cosmetic brands avail-
able were Avon, Revlon, Art Deco, Max Factor, 
and Polish Celia. She learned from her mis-
takes and on her clients. She was a self-taught 
who yearned for knowledge so much that she 
would stop at nothing to gain experience. Over 
time, she began to train others and organise 
lectures and workshops all over Poland. It was 
difficult to get good beauty products, but she 
was determined to do what almost nobody had 
done before. The market was booming, and 
the secret knowledge of make-up and skin-
care was in demand. Beata the cosmetologist 
was doing perfectly fine, but she still wanted 
more. She knew make-up was not enough and 
it would not satisfy her ambitions and her need 
to create. 

After a few years of doing make-ups and 
training the new generation of make-up art-
ists, she took up fashion design. She had al-
ways been interested in clothes. When she 
was a child, her parents sometimes could 

LU D OW E  E L E M E N T Y,  W Y R A Z I S TA 
KOL ORYS T Y K A  I   P OM YS Ł  S T WOR Z E N I A 
W I E L K IC H  Z D OB IO N YC H  KORO N 
P OJAW I ŁY  S I Ę  SA MOI S T N I E . 

B E ATA  B O J D A . . . .
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not afford new clothes for their daughters, 
so she had to find a way to look good and orig-
inal. And Beata Bojda never lacked her own 
style. She had always been fascinated with vin-
tage fashion and altering old dresses, skirts, 
and blouses. When she was a young girl and she 
moved to Cracow to study, she did not want to 
feel inferior. She came from a little town, and 
her clothes did not match big city standards, 

even in the Polish People’s Republic. She spent 
her nights sewing, decorating, and alter-
ing what she had in her suitcase. She created 
new from the old, and it has not changed over 
the years. Today, she is renowned for creating 
costumes with a soul. Several or even a hun-
dred years old, just like her last wedding dress 
which she restored and altered, so that it could 
cost a small fortune. But Beata does not plan to 

sell it. She wants to keep this pearl for herself 
and her own projects.

CAN SHE SEW? 
‘There was no sewing tradition in my family. 
I can alter clothes; I make all decorative ele-
ments of my designs myself, but if I’m to make 
a more complex costume, I hand it over to pro-
fessionals I work with.’

The lack of professional sewing training 
did not stop her from graduating from the 
Higher School of Art and Design in Łódź. 
Last year, she presented her impressive di-
ploma collection there. The collection shows 
her liking for retro fashion, experimenting 
with historical motives in clothes, and break-
ing conventions, playing with the form both 
by deconstructing and combining elements 
from completely different periods. It is based 
on pure recycling. The designs include altered 
clothes of popular brands and clothes made of 
tablecloths, curtains, and other fabrics which 
Beata gave a new form and a new life. 

Is it difficult to be the oldest student in 
a group and, to some extent, compete with 
much younger aspiring designers? 

‘Although I was much older than the rest 
of my group, I knew why I was there. The 
generation gap was particularly visible in 
our attitude to studying in general. In my day, 
nobody dropped out of school after a year or 
two. I went to Łódź to graduate and obtain a di-
ploma. I was enthusiastic and full of ideas and 
I was not afraid of experiments. Everybody 
was crazy about sweatsuits and streetwear, 
while my works did not follow these trends. 
They were in line with my own style and 
aesthetics, and I think this is the reason for 
their success.’

Although Beata has been working with 
a number of institutions and designing for 
multiple Polish artists for several years, she 
does not rest on laurels. She has plenty of new 
ideas and she admits she does not have enough 
time to carry out all of them. 

‘I’m not a celebrity type, but I see that my 
designs are a success even these days, when 
marketing is so hard. They are authentic, and 
I believe it shows they are made with attention 
to detail. I can't imagine doing a photo shoot 
of my clothes without proper make-up and 
accessories. I carry out my projects careful-
ly, from start to finish, and perhaps that's why 
I don't have time for some offers I receive. But 
when I find something fascinating, I can find 
time, energy, and creativity to do my best.’

Her biggest project so far is Etno crowns, 
but she is releasing new pictures, new make-
ups, and new stylings all the time, and each 
new part of Etno is a small work of art in its 
own right. What inspired this project, which is 
so popular abroad and can be found on artistic 



websites – unfortunately, without Beata’s 
consent or knowledge? It began with an of-
fer of publication in one of trade magazines, 
for which Beata wanted to make something 
special. Once, she was visiting her friends 
and she spotted decorative paper flowers in 
their apartment. This fired her imagination 
and generated an idea for folklore elements, 
vivid colours, and large decorative crowns. 
Everything was going in one direction, and 
Beata knew she could not let go of that in-
spiration. She carried out a few individu-
al ideas, which got published, and then it 
just seemed to snowball from there. Today, 
Etno comprises about 30 pictures. In June, 
they will be on exhibition at BWA (Galeria 
Arsenał) in Bielsko Biała. Beata has not closed 

the project yet; she is adding new pictures, 
make-ups, crowns, and stylings all the time. 
It has become her showcase but not a curse. 
She has a lot of other projects, which – just like 
Etno crowns – have the potential to become 
a contemporary viral of applied art. 

Recently, Make Up Trendy Magazine 
published one of her designs, which centres 
round colours. Beautiful pictures, make-
ups, and stylings are no surprise when they 
are signed by Beata Bojda. In 2020, she is 
likely to take part in a fashion show during 
EXPO 2020 in Dubai – talks are underway, 
and Beata is optimistic about it. If she does 
not get there, she will find something to 
do anyway, take up a new project she will 
be totally preoccupied with. She makes 

costumes for the plays of her daughter, Zu-
zanna (well-received debut ‘Cudowna’ and 
‘Ciało Bambina’), organises cosmetology 
and artistic make-up training sessions, and 
recently, she made stylings for the promotion 
of a new album of an Italian singer, Dolche. 
Her name is gaining more and more recogni-
tion, and her designs are her showcase. Is she 
fussed about people copying her ideas, espe-
cially the Etno project? 

‘Nowadays, it’s impossible to prevent 
my work from being copied. I watch these 
designs with a  smile – some are better, 
some are worse, but so far, none of them 
has been as good as the original. I’ve put 
a lot of work into it and, luckily, it’s not so 
easy to copy that.’  

B E ATA  B O J D A . . .
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dzisiejszych czasach kiedy najbardziej eks-
kluzywnym materiałem w wystroju wnętrz 
jest przestrzeń, warto przypomnieć so-
bie o zbawiennej mocy luster. Najstarsze 
lustra, a w zasadzie zwierciadła, po-
chodzą już z epoki kamienia łupanego. 
Wykonywano je wówczas ze szlifowanych 
kamieni. Późniejsze czasy to polerowany 
metal, a dzisiaj większość luster 

LUCYNA 
KOŁODZIEJSKA
 
Eleganckie kontrasty to element, 
który pojawia się w jej życiu nieustannie. 
Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz 
„Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które 
projektuje, takie kontrasty pojawiają się 
niejednokrotnie. Prywatnie od podobnych 
kontrastów nie stroni.



4 5 – 4 5

to zwierciadła szklane. Jakiś czas temu za-
pytano mnie o cechy apartamentu, wnętrza 
klasy „premium”. Przy dzisiejszych cenach 
za metr, premium to przede wszystkim prze-
strzeń. Jednakże, nie każdego stać na prze-
strzeń, a kiedy nie ma takiej możliwości, 
możemy trochę oszukać, pobawić się wnę-
trzem, wprowadzając do niego zwierciadła. 
Dobrze usytuowane lustro, które odbije 
wspaniały, rozświetlony widok z okna, da 

nam niejako dodatkowe okno we wnętrzu, 
da przestrzeń i rozjaśni pomieszczenie.

Naturalnie, zawsze pamiętać należy jed-
nak o przeznaczeniu apartamentu. Jeżeli 
jest to miejsce pod wynajem lub do korzy-
stania przez właścicieli czasowo można 
pozwolić sobie nawet na zastosowanie lu-
ster na całej głównej ścianie salonu. Sądzę 
jednak, że oglądanie odbicia domowników, 
poruszających się bez ustanku obrazów w lu-

strze zastosowanych w ten sposób w miesz-
kaniu użytkowanym codziennie mogłoby 
drażnić właściciela. Wówczas wąskie kory-
tarze, łazienki i nieoczywiste zakamarki to 
miejsca idealne do zastosowania luster.

Pamiętać musimy jednak zawsze o jed-
nym elemencie – co odbije owe lustro? Musi 
to być interesujący element wnętrza, ład-
ny i wart odbicia. Warto pamiętać co jest 
po drugiej stronie lustra. 

D OBR Z E  U S Y T UOWA N E  LU S T RO, 
KT ÓR E  ODB I J E  WS PA N I A ŁY, 
ROZ Ś W I E T L O N Y  W I D OK  Z  OK NA ,  DA 
NA M  N I E JA KO  D ODAT KOW E  OK NO 
W E  W N Ę T R Z U,  DA  PR Z E S T R Z E Ń 
I  ROZ JA Ś N I  P OM I E S Z C Z E N I E .
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RECIPE FOR A MIRROR

Nowadays, when space is the most exclusive 
material in interior design, one should re-
member about the benefits of mirrors. The 
earliest mirrors, or looking glasses, date 
back to the Old Stone Age. In the begin-
ning, they were made of polished stone. 

Later, they were manufactured from pol-
ished metal, while nowadays, most mir-
rors are made of glass. A while back, I was 
asked about the features of a premium-class 
apartment or interior. Given the present 
price for square metre, premium primari-
ly means space. However, not everyone 
may afford space, and in that case, we may 
cheat a little bit, play with the interior by 

introducing mirrors. A mirror in the right 
place, which will reflect a beautiful, bright 
view from the window will be like an extra 
window, providing more space and light 
in the interior.

Naturally, the purpose of the apartment 
must be taken into account. If it is an apart-
ment for rent or temporary use, mirrors can 
be placed on the entire wall of the living 
room. But I believe that watching the re-
flection of household members as imag-
es continuously moving in such multiple 
mirrors every day might become annoy-
ing in the long run. In that case, narrow 
halls, bathrooms and non obvious nooks 
and crannies are a perfect place for a mirror.

Still, you need to consider what the mir-
ror will reflect. It must be an interesting 
interior element – a pretty worth reflect-
ing one. Remember what is on the other 
side of the mirror. 

PAMIĘTAĆ MUSIMY JEDNAK 
ZAWSZE O JEDNYM ELEMENCIE 

– CO ODBIJE OWE LUSTRO? MUSI 
TO BYĆ INTERESUJĄCY ELEMENT 

WNĘTRZA, ŁADNY I WART ODBICIA. 

D E S I G N 
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tworzę ją. Jestem miastem, ale jednocześnie jestem 
obcy, bo oddzielony aparatem i szkłem. Trochę jak 
świadek. Patrzę zza szyby. Nie uczestniczę, tylko 
przyglądam się, jestem obserwatorem. Zapisuję obraz. 
Więc może jednak mnie nie ma. To jest ta wolność. 
Czapka niewidka. Mogę więcej, dotykam świata i nikt 
tego nie widzi. 

J.W.: Chyba nie da się rozłączyć bycia "w" i bycia "poza". 
Jak w mechanice kwantowej, obecność obserwatora 
zmienia wartość rzeczy obserwowanej.
B.M.: Dlatego właśnie mówię – jestem i mnie nie ma.

J.W.: Czy miasto można kochać?
B.M.: Chyba można. 

J.W.: Ale tak po prostu? Czy z powodu ludzi, 
którzy w nim są, atmosfery, kultury? Nie wiem jak 
z fotografowaniem, nigdy nie byłem fotografem.
B.M.: Można kochać siebie w mieście.

J.W.: Tego jaki jesteś wtedy, gdy przesiąkasz 
atmosferą miasta?
B.M.: To specjalny rodzaj miłości. Szczególny rodzaj 
intymności. Wolności. Jestem częścią tkanki miejskiej, 

L U D Z I E  /  P E O P L E

  MIEJSKA
       DŻUNGLA
    W LUDZKIM OBIEKTYWIE

ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski / Wystawa "London Outsider 2018" 



J.W.: A może wydaje Ci się, że masz 
czapkę-niewidkę, a tak naprawdę ta czapka 
to fluorescencyjny kombinezon. Gdy ją 
zakładasz, ludzie zachowują się inaczej, 
przestrzeń układa się w inny sposób.
B.M.:Chyba nie. A nawet jeśli ktoś zorientuje 
się, że jest w moim obiektywie to zdjęcie zosta-
nie zrobione ułamek sekundy wcześniej. Plus, 
mnie naprawdę nie interesuje atakowanie lu-
dzi na ulicy i pokazywanie ich zaskoczonych 
twarzy. Człowiek jest częścią miasta, częścią 
ilustracji, dodatkiem, często niewidocznym, 

czasem plamą czy cieniem. Ludzie na ulicy 
nigdy mi nie pozują, nie zmieniają swojego za-
chowania na widok mojej jaskrawości, bo ja na 
ulicy staram się być szary i niewidoczny. 

J.W.: Mówisz prawdę czy trochę 
kreujesz? Wiesz, z człowiekiem nigdy 
nie wiadomo. Naprawdę jesteś cichym 
duszkiem, czy może myślisz, że nim 
jesteś, a może to taka poza? Lubię 
rozmyślać o tym, czy świat mi przez 
kogoś przedstawiony jest jego światem 

M I E J S K A  D Ż U N G L A

naprawdę, czy światem stworzonym na 
jakiś użytek.
B.M.: Bycie duchem na ulicy jest bardzo prak-
tycznym i jedynym (który znam) sposobem 
na to, żeby cokolwiek dostrzec i uchwycić. 
Nie ma w tym autokreacji. Ulica jest, jaka jest. 
Albo jesteś niewidoczny albo wywołujesz 
sobą reakcję i sprzedajesz jakąś wytworzoną 
sytuację. Coś sprzedajesz. Trochę inaczej 
jest wtedy, gdy robię portret. Wtedy jest in-
terakcja. Jest czas i miejsce na zmaganie się 
dwóch osobowości, kuszenie, prowokowanie, 
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łechtanie ego. Zdjęcia ulicy są aktem o zupeł-
nie innej naturze, innej intymności i specyfi-
ce. Więc nie Kuba, nie kłamię (śmiech).

J.W.: Czyli miasto żyje niezależnie od ludzi?
B.M.: No jasne ,że nie. Zobacz wizję rozkładu 
Nowego Jorku, którą pokazał Francis Lawren-
ce w I am Legend. Popatrz na historię Czer-
nobyla, czy na apokalipsę 28 days later Dan-
ny’ego Boyle’a. 

J.W.: A może tak powinno wyglądać 
życie? Dzikie, nieujarzmione, niczym 
nieskrępowana, schopenhauerowska 
wola? Czy wolisz obrazy przyrody 
ujarzmionej?
B.M.: Życie w metropolii jest dzikie i nie-
ujarzmione bez mitycznej apokalipsy. Z as-
faltu ulic nie musi wyrastać dzika trawa, 
po której zamiast jeżdżących samocho-
dów błąkają się antylopy. Żywot człowieka 
w mieście jest zmaganiem. Na placu Zbawi-
ciela - obok roześmianej młodzieży - siedzą 
przepędzani bezdomni. Zdarza się, że straż 
miejska z właścicielami lokali, a nawet sami 
goście gonią człowieka brudnego i niedołęż-
nego. W Harlemie narkomanka w ulicznej 
kałuży czyści swoją strzykawkę, a potem 
maluje sobie usta, spoglądając w witrynę 
kawiarni, sprzed której jest odganiana. Nie 
potrzebujesz zagłady, katastrofy czy tsuna-
mi, żeby dostrzec dzikość miasta. Wilkołaki 
i superbohaterowie są w filmach. W życiu 
jest samotność i brud.  

J.W.: I to właśnie widzisz w swojej 
czapce-niewidce?
B.M.: Czasem. Ale nie lubię tego fotografo-
wać. Nie lubię epatować.

J.W.: Uważasz, że to zbyt mocne?
B.M.: Wolę pokazywać to co między słowami. 
Ciszę. Samotność. Nie wtedy, kiedy doskwie-
ra i każe człowiekowi poruszać się na skraju, 
ale wtedy, gdy jest nieodzowna. Gdzie jak 
nie w mieście widać ją najbardziej. 

ENGLISH

URBAN JUNGLE IN HUMAN LENS

J.W.: Can you love the city?
B.M.: I think you can.

J.W.: Just like that? Or maybe it’s because 
of the people in it, atmosphere, culture? 
I don’t know about photography, never 
been one.
B.M.: You can love yourself in the city.

J.W.: The way you are when you interfuse 
with city atmosphere?
B.M.: It’s a special kind of love. Special kind of 
intimacy. Freedom. I am a living tissue of the 
city, I create it. I am the city, but I am simul-
taneously an outsider, behind the glass and 
camera. Like a witness. Looking through the 
windshield. I don’t get involved, I’m just look-
ing, I am an observer. I capture the picture. So 
maybe I’m not there. This is that freedom. Cap 
of invisibility. I can do more, I touch the world 
and no one sees it.

J.W.: I guess you can’t differentiate 
between being “in” and “out”. It’s like 
in quantum mechanics, just observing 
changes the value of perceived thing.
B.M.: That’s why, as a said before – I am and 
I am not there.

J.W.: Or maybe you just think that you have 
this cap of invisibility, but in reality the cap 
is a fluorescent suit. When you put it on, 
people act differently and space shapes 
otherwise as well.
B.M.: I don’t think so. And even when someone 
notices my lens, the picture is taken a fraction 
of a second before that. Plus, I am not really 
interested in attacking people on the street 
and showing their surprised faces. Human is 
a part of the city, part of the illustration, addi-
tion, often unseen, sometimes a blur or a shad-
ow. People on the street never pose, they don’t 

change they behavior when confronted with 
my luminance, because I try to be grey and in-
visible when being on the streets.

J.W.: Are you telling the truth or is this 
a creation of some kind? You never know 
with another human being. Are you a quiet 
ghosts or maybe you just think you are? 
Maybe it’s some kind of a pose? I like to 
contemplate whether the world presented 
to me by someone is really his world or 
something created or for a certain usage.
B.M.: Being a ghost on the street is a very 
practical and only (to my knowledge) way 
to see and capture anything. There is no au-
tocreation. The street is what it is. You are 
either invisible or you creating some kind of 
response and sell this artificial situation. You 
sell something. It’s different with portraits. 

 Ż YCIE W METROPOLII JEST DZIK IE 
I N IEUJA R ZMION E BEZ MIT YCZ N EJ 
A POK A LIPSY. Z ASFA LTU U LIC N IE 

MUSI W Y R ASTAĆ DZIK A TR AWA, PO 
KTÓR EJ ZA MI AST JEŻDŻĄCYCH 

SA MOCHODÓW 
BŁĄ K A JĄ SIĘ A NT Y LOPY.
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There is some kind of interaction there. There is time 
and place to grapple with someone’s personality, tempt-
ing them, provoking, titillating their ego. Pictures of the 
street are acts of a different nature, other intimacy and 
specificity. So no, Kuba, I don’t lie (laughter).

J.W.: So, the city lives independently of people in it?
B.M.: Of course not. Look at the vision of New York’s de-
cay in I am Legend by Francis Lawrence. Look at the story 
of Chernobyl or Danny Boyle’s 28 days later apocalypse.

J.W.: Maybe it’s the way the things should be? Wild, 
inconquerable, like an unfettered Schopenhauer’s will? 
Or maybe you like pictures of the conquered nature?
B.M.: Living in metropolis is wild and inconquerable with-
out the mythos of apocalypse. There does not have to be 
grass growing from asphalt and antelopes wondering on 
the streets instead of cars. Living in the city is a struggle. 
At Savior Square in Warsaw, right next to jolly youth, there 

are homeless people being fought off. Sometimes, the mu-
nicipal police with restaurant owners, and even guests will 
chase off dirty and clumsy man. In Harlem, a drug addict 
will clean a needle in the puddle and then put on the lipstick 
looking in the window of the cafeteria where she was previ-
ously chased off. You don’t need doom, catastrophe or tsu-
nami to see the wildness of the city. Werewolves and super-
heroes are in movies. In life – there is loneliness and dirt.

J.W.: And this is what you see in your cap of 
invisibility?
B.M.: Sometimes. But I don’t like to photograph these 
scenes. I don’t like to shock.

J.W.: You think it’s too harsh?
B.M.: I like to show what is between the words. Silence. 
Loneliness. Not when it’s visible and orders someone to 
move closer to the edge, but when it’s inevitable. Where, if 
not in the city, it is most likely to find. 
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Twoje wykonanie utworu „Jabłoń” ze 
słowami Agnieszki Osieckiej totalnie mnie 
zahipnotyzowało…
Mam poczucie, że od tej piosenki wszystko się 
zaczęło.

Wszystko, czyli co?
Zespół. Spotkanie grupy fantastycznych 
ludzi: mnie, Tomka Licaka, Maćka Wróbla 
i Michała Starkiewicza.

nagrania „Jabłoni”, którą przygotowaliście 
na Przegląd Piosenki Aktorskiej, do 
stworzenia epki „Wielka płyta” minęły dwa 
lata. Jaki to był czas?
To był okres rozwoju i poszukiwania. Dużo 
wspólnie graliśmy. Pomysł The Ears zakieł-
kował w mojej głowie z potrzeby wyrażenia 
prawdy o sobie. 

Trudno zaszufladkować Waszą muzykę. 
Jedyne co przychodzi mi na myśl, to że jest 
to muzyka dla inteligentnych ludzi. 
Nie chcemy określać się w jednych muzycz-
nych ramach. Potencjał całego naszego ze-
społu, talent, muzykalność, umiejętności 
są nieograniczone. Mamy szeroki horyzont 
wrażliwości. Czuję, że nadal się rozwijamy 
i być może kolejna płyta będzie zupełnie 
inna. Chcemy próbować, doświadczać no-
wych form i gatunków. Główny wymóg, jaki 
sobie stawiamy przy pracy nad muzyką to 
autentyczność.

GŁOS ANIOŁA 
ROZMOWA TOMASZA SOBIERAJSKIEGO 
Z WOKALISTKĄ "THE EARS"- MARTĄ USZKO

MUZYKA TWORZONA PRZEZ ZESPÓŁ THE EARS WNIKA W CZŁOWIEKA 
BARDZO MOCNO. WIBRUJE, ZAHACZA, SKŁANIA DO MYŚLENIA. NIE 
POZOSTAWIA OBOJĘTNYM. NAJBARDZIEJ URZEKAJĄCY JEST W NIEJ ANIELSKI 
GŁOS MARTY USZKO, AKTORKI, WOKALISTKI, KTÓRA JEST MISTRZYNIĄ 
W OPOWIADANIU MUZYCZNYCH HISTORII. ZAPRASZA DO SWOJEJ BAJKI, 
POZWALA SIĘ W NIEJ ROZGOŚCIĆ, A NA KONIEC ODDAJE SŁUCHACZOWI 
CZĘŚĆ SWOJEJ HISTORII NA WŁASNOŚĆ, NA ZAWSZE. TO WIELKI DAR. 
TEKST Tomasz Sobierajski

Śpiewasz: „Już do ciebie serca nie mam, 
w dziką jabłoń Cię zaklęłam…”.
I śpiewam prawdę, bo znam to uczucie stra-
ty, odrzucenia, odchodzenia, rozstania. 
Zależało mi na tym, żeby z tekstu Osieckiej 
wydobyć inną wartość, postawić akcenty 
gdzie indziej.

Udało Ci się, bo Twoje wykonanie tej 
piosenki jest… niepokojąco magiczne. Od 

ZDJĘCIA Hubert Grygielewicz



GŁOS ANIOŁA 
ROZMOWA TOMASZA SOBIERAJSKIEGO 
Z WOKALISTKĄ "THE EARS"- MARTĄ USZKO

G Ł O S  A N I O Ł A . . .

Jesteś uznaną aktorką. Po tym, jak 
widziałem Cię na scenie w teatrze, 
powiedziałem Ci, że masz w sobie piękne 
światło, na które składa się charyzma 
i talent. Przy czym doświadczenie 
dramatyczne często przeszkadza aktorom 
w tym, żeby śpiewali z serca, a nie uprawiali 
tzw. „piosenkę aktorską”. Tobie się udało. 
Nie grasz wokalistki. Jesteś wokalistką.
Śpiewając chcę przekazać swoją emocjo-
nalność. Zapraszam słuchaczy do swojego 
świata. Wiem, że dla niektórych to może być 
wyzwanie, ale to najłatwiejszy sposób do po-
znania mnie i spotkania się ze mną. Zależy mi 
również na tym, żeby ludzie, słuchając naszej 
muzyki, spotykali się sami ze sobą. 

Czy bycie wokalistką jest dla Ciebie 
większym wyzwaniem niż bycie aktorką?

Mam poczucie, że nieustannie się czegoś 
uczę w obu dziedzinach. Jestem typem wier-
cipiętka – zarówno jeśli chodzi o sprawy za-
wodowe, artystyczne, jak i osobiste. Jestem 
osobą poszukującą i wiecznie nastawioną 
na rozwój. Moje aktorskie doświadczenie 
bardzo mi pomogło, szczególnie w pracy 
z tekstami piosenek.

Niesamowite jest to, że chociaż to nie Ty 
napisałaś te teksty - autorką większości 
z nich jest Kaja Cykalewicz-Licak – są one 
wspaniale sprzęgnięte z Twoim głosem 
i Twoją energią. 
Kaja jest osobą delikatną, ciepłą i wrażliwą. 
Wielokrotnie, podczas rozmów o życiu, orien-
towałam się, że mamy podobne poglądy, po-
dobnie patrzymy na świat. Z tego powodu sło-
wa, które Kaja napisała dla mnie, przechodzą 

 ZA PR ASZA M SŁUCH ACZ Y DO SWOJEGO 
ŚW I ATA. W IEM, ŻE DLA N IEKTÓRYCH 
TO MOŻE BYĆ W YZ WA N IE, A LE TO 
NA JŁATW IEJSZ Y SPOSÓB DO POZ NA N I A 
M N IE I SPOTK A N I A SIĘ ZE M NĄ.
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przez moją emocjonalność. Intencja słowa 
zespala się z intencją wyrazu. Nie zapominaj-
my o piosence “Klatka Be ”, do której tekst na-
pisał mój serdeczny kolega Maciej Litkowski, 
poprosiłam go swego czasu aby napisał 
tekst- o neurotyku. Napisał. Wspaniałą, głę-
boką opowieść o cyniku. Traktuję te teksty 
jak przedłużenie moich myśli. Jako aktorka 
na co dzień pracuję ze słowem i „na słowie”. 
Sprawdzam co się dzieje między słowami, 
mieszam akcenty, bawię się intonacją. Ale 
słowo jest dla mnie jedynie punktem wyjścia, 
bo to co mnie najbardziej interesuje, to wczy-
tywanie się w intencję. Zależy mi na tym, żeby 
osoby, które słuchają naszych utworów zrozu-
miały sens, który nadaję moim słowom, żeby 
odnaleźli w nich coś głębszego. 

W Twoim śpiewaniu czuć bardzo dużą 
wolność. Co uwalniasz w sobie, wokół 
siebie, śpiewając?
To jest energia rozpychania granic, roz-
walania murów. To pewien rodzaj ekshibi-
cjonizmu, pozwalający mi uwolnić te emocje, 
które kiedyś miałam zablokowane.  

Jak udało Ci się je odblokować?
Najważniejsza była praca nad moją własną 
głową. To sprawiło, że dziś mogę śpiewać z ta-
kim rozmachem. Kiedy tylko zaczyna płynąć 
muzyka, a ja zaczynam śpiewać, to czuję, że 
wszelkie blokady, hamulce, kompleksy, które 

pętają mi nogi, na chwilę dają mi spokój i od-
puszczają. To jest moment, w którym mogę 
wszystko z siebie wyrzucić, wywalić, wykrzy-
czeć lub… na drugim końcu skali – wyszep-
tać. To pewien rodzaj zwierzenia.

Czy odrzucasz te pęta tylko na chwilę, na 
czas śpiewania, czy na dłużej?
Bardzo dobre pytanie. Dzięki śpiewaniu zo-
rientowałam się, że nie muszę się niczego 
wstydzić, że mogę być sobą. Proponuję okre-
ślony rodzaj śpiewania, który być może wy-
myka się ramom i klasyfikacjom, ale jest mój. 

Z rozkoszą słucha się tego, jak w zespole 
wspaniale ze sobą współgracie, rezonujecie. 
To była i jest podstawa naszego spotkania, 
jako muzyków. Zależy nam na tym, żeby mieć 
wspólny rytm, podobny puls, żeby być ra-
zem w muzyce, wspólnie odczuwać dźwięki. 
Grając razem, dajemy sobie wolność do tego, 
A mogłaś zdecydować się na karierę solową.
W zespole czuję się bezpieczniej.

Z jakiego powodu?
W charakter wpisane mam to, żeby być w ze-
spole na różnych poziomach i w różnych 
konfiguracjach. Nieustannie tworzę zespoły. 
Jestem w zespole The Ears i w zespole akto-
rów Teatru Polskiego, ale nie tylko. Dobrze 
się czuję w zespołach, bo czerpię i uczę się od 
ludzi, z  którymi jestem. Zwłaszcza jeśli 

 C H Ł OPA K I  DZ I Ę K I  S WOJ E M U  GR A N I U 
I   TA L E N T OW I  P ODK Ł A DA JĄ  M I  P OD 

S T OP Y  T R A M P OL I N Ę,  OD  KT ÓR E J 
MO GĘ  S I Ę  ODB IĆ  BA R DZ O  W YS OKO.

są to tak zdolni ludzie, jak moi koledzy z The 
Ears, którzy nie mają przerostu ego, którzy 
starają się grać na partnera, są bardzo wspie-
rający. Uwierz mi, że nie ma nic lepszego niż 
poczucie, że masz się na kim wesprzeć na 
scenie. Chłopaki dzięki swojemu graniu i ta-
lentowi podkładają mi pod stopy trampolinę, 
od której mogę się odbić bardzo wysoko, wie-
dząc, ufając, że mnie złapią, niezależnie od 
tego jak mocny to będzie wyskok. To po-
czucie asekuracji jest dla mnie bezcenne. 

Podkreślasz, że ważna jest dla Ciebie 
prawda. Co się kryje pod tym pojęciem?
Prawda o mnie jako artystce, jako człowieku. 
Chciałabym, żebyśmy wszyscy dopuścili swo-
ją prawdę do siebie, zdjęli kajdany lęku i po-
zwolili sobie odpocząć.  

A najlepiej zrobić to przy waszej muzyce…
… która jest – wracając do tego, co powiedzia-
łeś na początku naszej rozmowy – muzyką 
dla inteligentnych ludzi, ale głównie tych inte-
ligentnych emocjonalnie.  
 
ENGLISH

VOICE OF AN ANGEL

The music of The Ears is penetrating. It vi-
brates, touches your soul, and provokes deep 
reflection. It will not leave you indifferent. 
One of its distinctive features is the angel 
voice of Marta Uszko, an actress and singer, 
who is a master of telling music stories. She 
invites you to her fairy tale, makes you feel at 
home there, and gives you a part of her story 
to be your own forever. It is a remarkable gift. 

Your version of ‘Jabłoń’ with Agnieszka 
Osiecka’s lyrics is hypnotising…
I think it all began with that song.
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What do you mean by all?
The band. A meeting of fantastic people – me, Tomek 
Licak, Maciek Wróbel, and Michał Starkiewicz.

You sing, I have no heart for you, I’ve turned you into 
a wild apple tree…
And that’s true, because I know the feeling of loss, rejec-
tion, leaving, parting. I wanted to show a different side of 
Osiecka’s lyrics, put the emphasis on different elements.

And you succeeded because your version of this song 
is… disturbingly magical. Two years passed from the 
time you recorded ‘Jabłoń’ for Actor's Song Competition 
to when you released your EP, ‘Wielka Płyta’. What was 
it like?
It was a time of development and searching. We played to-
gether a lot. The idea for The Ears occurred to me of the 
need to tell the truth about myself. 

It’s difficult to put a label on your music. The only thing 
I can think of is it’s music for intelligent people. 
We don’t want to limit ourselves to one label. The poten-
tial of our band, our talent, musicality, and skills are un-
limited. We have broad horizons of sensitivity. I feel we’re 
still developing, and our next album might be completely 
different. We want to experiment, experience new forms 
and genres. Our fundamental requirement is authenticity.

You're a recognised actress. After I saw you on stage in 
the theatre, I told you you had a beautiful light within 
you formed of your charisma and talent. Acting experi-
ence often makes it difficult for actors to sing from the 
heart instead of performing ‘actor’s songs’. You made it. 
You don't play a singer. You are a singer.
I want to convey my emotions through singing. I invite 
the audience to my world. I know it may be a challenge for 
some, but it’s the easiest way to get to know me and meet 
me. I also wish that people meet themselves by listening 
to our music. 

Do you find singing more challenging than acting?
I feel I’m constantly learning something new in both fields. 
I’m always on the go both in my professional life and artis-
tic activity as well as my private life. I’m constantly search-
ing and developing. My acting experience has helped me 
a lot, especially in terms of working on lyrics.

It's unbelievable that those lyrics are so in harmony 
with your voice and energy even though you didn’t 
write them – the author of most of them is Kaja 
Cykalewicz-Licak. 
Kaja is a subtle, warm-hearted, and sensitive person. Many 
times, when we were talking about life, I realised we share 
similar views and look at the world in a similar way. For 
that reason, the lyrics Kaja wrote for me are in harmony 
with my emotions. The intention of the word goes with 
the intention of expression. Don’t forget the song ‘Klatka 
Be’ whose lyrics were written by my dear friend Maciej 
Litkowski. Once, I asked him to write a song about a neu-
rotic. He did. He wrote an amazing, deep story about a cyn-
ic. I treat these lyrics as an extension of my thoughts. As 
an actress, I work with the word and ‘on words’ every day. 

I check what happens between the words, change the em-
phasis, play with intonation. But the word is only a starting 
point because I’m more interested in the intention. I want 
people who listen to our songs to understand the sense of 
my words and discover something deeper about them.

There’s much freedom in your singing. What do you let 
out when you sing?
It's an energy that can push back boundaries, break the 
walls. It’s a kind of exhibitionism which allows me to let 
out emotions once blocked within me.

How did you manage to set yourself free?
The key was my own head. By working on my relationship 
with myself, I can sing on such a scale today. When the 
music starts to play, and I start to sing, I feel all my mental 
blocks, inner restraints, and inhibitions that control me 
disappear for a while. At that moment, I can let it all out, 
shout it out or… at the other end of the scale – whisper it 
out. It’s like opening yourself up.

Do you cut your ties only for the moment of singing or 
for a long while?
That’s a very good question. Singing helped me realise 
I didn’t have to be ashamed of anything and I can be my-
self. I offer the kind of singing which can’t be classified or 
labelled, but it's my own. 

It’s a pleasure to hear how you harmonise, resonate 
together in the band.
It’s always been the foundation of our meeting as musicians. 
It’s very important for us to find a common rhythm, a simi-
lar pulse, to be together in music, experience it together. We 
play together but we let each other to be free in music. 

You could have chosen a solo career.
I feel safer in the band.

Why?
It's in my nature to be at different levels and in different 
configurations in the band. I form bands all the time. I’m in 
The Ears, in the group of Polish Theatre Actors, and many 
more. I enjoy being a part of the team because I draw in-
spiration and learn from people I surround myself with. 
Especially when they're as talented as my friends from The 
Ears, who don't have an over-inflated ego, try to be part-
ners in music, and are very supportive. Believe me, there’s 
nothing like the feeling of support on stage. With their mu-
sic and talent, the guys give me a trampoline I can jump on 
very high. I can trust them; I know they’ll catch me no mat-
ter how high I jump. This feeling of support is priceless. 

You stress that truth is very important to you. What do 
you mean by that?
The truth about me as an artist and a person. I would like 
everyone to accept the truth about themselves, cast aside 
the shackles of fear and allow themselves to wind down.

And the best way to do it is to listen to your music…
… which is – like you said at the beginning of our conver-
sation – for intelligent people, but mostly the emotionally 
intelligent ones.  
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ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Caroline Anielewska 
& Irek Kamieniak

MODEL /MODEL:  
Klaudia Celinska

 
/ Mango Models

MAKIJAŻ /MAKE UP:

Monika Pondo Make Up 
/ M·A·C Cosmetics

RETUSZ / RETOUCH

Anastazja Burak

WŁOSY  / HAIR:  
Karolina Rokwisz
/ Salon na Loftach
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T O  M I A Ł  B Y Ć  T E K S T  O  P O Z O R A C H



ZŁOTE PIASKI. JUŻ SAMA NAZWA BRZMI BAJKOWO. TEN ZNAJDUJĄCY SIĘ NA BUŁGARSKIM 
WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO KURORT NALEŻY DO JEDNEGO Z NAJCHĘTNIEJ 
WYBIERANYCH PRZEZ TURYSTÓW WAKACYJNYCH KIERUNKÓW, POZA PLAŻAMI KUSZĄC 
WIELOMA INNYMI ATRAKCJAMI.

TEKST: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ          ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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BUŁGARIA



Miejscowość ta słynie z doskonałego zaplecza hotelowo-
-rozrywkowego – to ponad 100 hoteli, z których każdy 
stara się wybić, oferując coś wyjątkowego. Nie warto 
wspominać tu o hotelowych basenach – po pierwsze, 
czym jest basen przy Morzu Czarnym, po drugie, 
znajdziemy taki przy co drugim z nich. Ci, którzy nie 
przepadają za leżeniem plackiem na plaży zdecydowanie 
znajdą dla siebie inne atrakcje, takie jak paintball, tory 
gokartowe, boiska do różnego rodzaju sportów czy korty 
tenisowe. Ci, którzy uwielbiają imprezować, koniecznie 
muszą przejść się wieczorem na główną promenadę, 
przy której kwitnie nocne życie. Roi się tam wręcz od 
restauracji, pubów, barów i najróżniejszych dyskotek, a i 
przed lokalami wiele się dzieje.

Wybrać się do Bułgarii i nie zwiedzać? Grzech! Nie-
daleko Złotych Piasków znajduje się mnóstwo miejsc, 
które trzeba zobaczyć. Podstawą jest Warna. Najbar-

BUŁGARIA

B U Ł G A R I A

dziej reprezentacyjnym punktem miasta jest Płanczad 
Niezawimost – główny plac miasta z fontanną, wokół 
którego skupione są butiki, restauracje i puby, w których 
można spróbować lokalnej kuchni (a warto!). Stąd moż-
na dotrzeć już wszędzie – godna polecenia jest słynna 
Katedra Zaśnięcia NMP, wybudowana w XIX wieku 
na wzór cerkwi w Sankt Petersburgu. Spod niej z kolei 
można udać się do muzeów – Archeologicznego ze stałą 
ekspozycją XIX-wiecznych ikon oraz Etnograficznego, 
w którym prezentowane jest typowo bułgarskie rzemio-
sło. Będąc w Warnie nie można ominąć Ewksinogradu. 
Jest to XV-wieczny przepiękny pałac, wybudowany w 
Warnie przez księcia Battenberga.

Niedaleko Warny leży niewielka miejscowość 
Sweti Konstantin i Elenta. Tam znajduje się coś 
niezwykłego, czego – w przeciwieństwie do zamków, 
fontann i murów obronnych – nie znajdziemy nigdzie 
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indziej. To Kamienny Las – formacja 
skalna, licząca ponad 50 milionów lat, 
która przyciąga turystów zafascyno-

IN ENGLISH —

BULGARIA

THE GOLDEN SANDS. THE NAME ITSELF 
SOUNDS MAGICAL. THIS RESORT SITUATED 
ON THE BULGARIAN BLACK SEA SHORE IS 
ONE OF THE MOST POPULAR SUMMER DESTI-
NATIONS, WITH MANY ATTRACTIONS APART 
FROM ITS FAMOUS BEACHES.

This town is known for its exquisite 
touristic base: it has over 100 hotels 
and each and every one of them aims to 
offer something special. It is not even 
worth mentioning the hotel swimming 
pools: first of all, what is a pool next 
to the Black Sea? Second, we will find 
them at every hotel. Those who are not 
keen on lying on the beach will find 
other attractions; such as paintball, 
go-karts, sports’ fields and tennis 
courts. Those who love to party have to 
take a night walk down the promenade: 
this is where the nightlife is flourishing. 
It is crawling with restaurants, pubs, 
bars and discos, with plenty to do also 
outside of these venues.

Going to Bulgaria and not doing any 
sightseeing would be a sin. Close to the 
Golden Sands you will find plenty of 
places that are worth seeing. Varna is one 
of the main ones. The most representative 
spot in the city is the Nezavisimost Square: 
Main Square of the city, with a fountain, 
surrounded by boutiques, restaurants 
in pubs, in which you can try the local 
cuisine (definitely worth recommending!). 

-From here you can get everywhere; worth 
recommending is also the renowned 
Dormition of the Mother of God Cathedral, 
built in the 19th Century and inspired by 
the church in Saint Petersburg. From the 
cathedral you can get to museums: the 
Archaeological Museum with a permanent 
exhibition of XIX Century icons and the 
Ethnographic Museum, in which Bulga-
rian craft is presented. While in Varna you 
cannot miss the Euxinograd. It is a beauti-
ful, 15th Century palace; built in Varna by 
Prince Battenberg. 

Not far from Varna the Saints Con-
stantine and Helena town is located. The-
re you can find something truly unique, 
something more than castles, fountains 
and fortifications, something you will not 
find anywhere else. It is the Stone Forest: 
a rock formation that is more than 50mln 
years old and attracts tourists fascinated 
by magic and hidden energy. The town 
itself is believed to be the greenest place 
on the whole shore.    

wanych magią i ukrytą energią. Sama 
miejscowość uważana jest za najbardziej 
zielone miejsce na całym wybrzeżu.    
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PRZ YLOT Y

 DU B LI N (DU B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
..3.... 28.03-27.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

…..6. 28.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2...6. 28.03-27.10 18:35 21:50 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA NS TE D (S TN) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56. 28.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 07:05 10:20 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ATE N Y ( ATH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6. 28.03-27.10 18:50 20:25 FR4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
1...... 03.05-27.10 10:45 12:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 10:50 12:10 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 10:15 11:35 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 11:05 12:25 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

A NTA LYA ( AY T )  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
..3.... 12.06-25.09 13:30 15:30 RR3012 B738 RYANAIR SUN

..3.... 19.06-16.10 16:30 18:30 PC6101 A320 PEGASUS AIRLINE

B U RG A S (B OJ)  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 14.06-13.09 03:40 04:40 FB6435 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 09:50 10:50 ENT1092 A320 ENTER AIR

Z A K Y NTH OS (Z TH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 31.05-27.09 09:55 11:30 ENT1038 A320 ENTER AIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
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PRZEWOŹNIK
CARRIER
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 DU B LI N (DU B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
..3.... 28.03-27.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

…..6. 28.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2...6. 28.03-27.10 18:35 21:50 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA NS TE D (S TN) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56. 28.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 07:05 10:20 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ATE N Y ( ATH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6. 28.03-27.10 18:50 20:25 FR4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
1...... 03.05-27.10 10:45 12:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 10:50 12:10 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 10:15 11:35 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 11:05 12:25 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

A NTA LYA ( AY T )  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
..3.... 12.06-25.09 13:30 15:30 RR3012 B738 RYANAIR SUN

..3.... 19.06-16.10 16:30 18:30 PC6101 A320 PEGASUS AIRLINE

B U RG A S (B OJ)  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 14.06-13.09 03:40 04:40 FB6435 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 09:50 10:50 ENT1092 A320 ENTER AIR

Z A K Y NTH OS (Z TH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 31.05-27.09 09:55 11:30 ENT1038 A320 ENTER AIR

ODLOT Y

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  DU B LIN (DU B)
..3.... 28.03-27.10 11:55 13:45 FR1979 B738 RYANAIR

.....6. 28.03-27.10 10:0 12:20 FR1979 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M IDL A N DS (E M A)
.2...6. 28.03-27.10 21:15 22:45 FR1625 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA NS TE D (S TN)
123.56. 28.03-27.10 15:35 16:55 FR2469 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 10:45 12:10 FR2469 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:00 14:20 FR2469 B738 RYANAIR

 ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) -  AT E N Y ( AT H) 
…..6. 28.03-27.10 20:50 00:30 FR4812 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N ACH IU M (MUC)
1...... 03.05-27.10 12:40 14:00 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 12:45 14:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 12:10 13:30 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 13:00 14:20 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  A NTA LYA (AY T)
..3.... 12.06-13.09 16:20 20:20 RR3011 B738 RYANAIR SUN

..3.... 09.06-16.10 19:10 23:00 PC6102 A320 PEGASUS 
AIRLINE

 ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  -  B U R G A S (B O J) 

....5.. 14.06-13.09 05:30 08:40 FB6202 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 11:45 14:45 ENT1091 A320 ENTER AIR

 ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  -  Z A K Y N T H OS (Z T H) 

....5.. 31.05-21.06 15:25 19:00 ENT1037 A320 ENTER AIR

....5.. 28.06-27.09 14:20 17:55 ENT1037 A320 ENTER AIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZ YLOT
ARRIVAL

NUMER LOTU 
FLIGHT NUMBER

T YP SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

F L I G H T  S CHED UL E 
SUMMER  2 01 9




