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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.

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 najważnie-
jszymi politykami.

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

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.

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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ROZMOWA
KONTROLOWANA

(NIE)

SAMOKRYTYCZNA. ZANURZONA W SWOICH MYŚLACH, BY PARADOKSALNIE BYĆ BARDZIEJ TU I TERAZ. 
ROZMOWA Z AKTORKĄ MARIANNĄ ZYDEK PRZYPOMINA RACZEJ SESJĘ TERAPEUTYCZNĄ NIŻ KLASYCZNY 
WYWIAD. ŁATWO BYŁO ZACZĄĆ, ZDECYDOWANIE TRUDNIEJ ZAKOŃCZYĆ!

TEKST Anna Jankowska    ZDJĘCIA Agata Serge

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Mija chyba już siedem miesięcy po tym burzliwym 
okresie związanym z premierą „Kamerdynera”. Czy 
zamknęłaś już etap związany z tą wielką produkcją? 
Kamerdyner był dla mnie pewnego rodzaju spełnieniem 
marzenia, jeśli chodzi o język filmowy. To epickie kino 
- czuć w nim upływający czas i przestrzeń, silną kon-
centrację na obrazie, przez który przemawia historia. 
Bohater nie jest centrum tego świata, jest jedną z jego 
składowych. Dla aktora to ciekawe doświadczenie, wie-
le się przy nim nauczyłam. Poza tym, bardzo czuję się 
związana z tamtym czasem, z przeszłością. Mam w sobie 
tęsknotę za światami, które przeminęły i cieszę się, że 
mogłam wcielić się w postać, która w jednym z nich żyła. 
To coś, o czym, nawet jako dziecko, marzyłam. W mo-
mencie, w którym zakończyłam ten projekt, zoriento-
wałam się, że już sama promocja filmu i cały blichtr 
z nią związany nie jest tym czego oczekuję od zawo-
du. Bycie na ściankach i w błysku fleszy jest dla mnie 
raczej obowiązkiem niż przyjemnością, choć bywa też 
miłe. Najważniejsze odbywa się na planie. Nie miałam 
nigdy wątpliwości, że możliwość, jaką daje aktorstwo, 
czyli przekazywanie emocji poprzez siebie, swoje wła-
sne przeżycie, wzbogacanie innych ludzi tym, co mamy 
w sobie jest dla mnie najwspanialszym zajęciem. Rów-
nocześnie zauważyłam, jak bardzo ten zawód potrafi 
być frustrujący i jak potrafi niszczyć. Mówię głównie 
o młodych ludziach na początku drogi. Uśmiecha się do 
mnie z okładki Gabriela Muskała, która jest jedną z bar-
dziej wrażliwych osób jakie znam w tym zawodzie i wła-
śnie wrażliwość, rozbuchana przez wchodzenie w role 
i adrenalinę jest tym, z czym musimy na co dzień sobie 
radzić. To, że możemy grać, powoduje na chwilę uwolnie-
nie z jakiejś presji, ciężaru istnienia, który nosimy, ale 
wzmaga głód i w momencie, w którym zamykamy jakiś 
projekt, mamy już ochotę wejść w następny, z jeszcze 
większą energią, z jeszcze większą ekscytacją. Bardzo 
często jednak następują przerwy, w których czekamy 
albo bierzemy udział w projektach, które zupełnie nie 
odpowiadają naszej wrażliwości. Ta zależność aktora 
od innych ludzi, reżyserów, producentów czy teatrów 
repertuarowych jest czasami przytłaczająca. Nie wiado-
mo co zrobić z energią, którą w sobie mamy, z potrzebą 
mówienia o świecie. Nieustannie czekamy, aż przyjdzie 
ktoś z propozycją, w której moglibyśmy to zawrzeć. 

Czy jest w twoim życiu miejsce na naturalność, 
prawdziwość, szczerość? 
Staram się, żeby tego miejsca na szczerość i bycie ze 
sobą w zgodzie było jak najwięcej. Wymaga to bardzo 

dużej uważności. Nie chcę powiedzieć kontroli, bo kon-
trola to coś, czego mam w sobie dużo i czego staram się 
pozbyć, ale uważności na siebie i swoje potrzeby, na to kim 
jestem i co czuję. To jest przydatne w zawodzie, bo zda-
rzają się sytuacje, w których oczekuje się od nas uśmie-
chu bez względu na to, co się w nas dzieje. Nie można 
powiedzieć, będąc na premierze lub promocji filmu: 
Drodzy państwo, bardzo źle się czuję i tak naprawdę nie 
jestem zadowolona z tego, co zaprezentowałam albo 
mam pewne wątpliwości. Są momenty, w których mu-
simy stłumić wewnętrzną krytykę i prawdziwe emocje. 
Po takich sytuacjach bardzo długo dochodzę do siebie, 
potrzebuję czasu, by być zupełnie sama. Wyjechać, od-
ciąć się od internetu, wpływu innych ludzi, żeby przypo-
mnieć sobie czego tak naprawdę chcę i czy droga, którą 
zmierzam, nadal prowadzi mnie w dobrym kierun-
ku. Ostatnio zdarzyło mi się, że wyjechałam sama na 
parę dni. Podjęłam tę decyzję dzień wcześniej, miałam 
parę dni wolnego, więc stwierdziłam najpierw, że pojadę 
w góry. Spędziłam dwa dni w schronisku i przeszłam nie-
wysoki łańcuch, nasyciłam się drzewami i naturą, która 
daje ogromną siłę. W dalszą drogę pojechałam auto-sto-
pem. Bardzo dawno tego nie robiłam, ostatni raz chyba 
w liceum i mocno za tym zatęskniłam. Miałam ogromną 
radość z tego, że zatrzymują się ludzie, którzy nie wie-
dzą o mnie zupełnie nic. Dotarłam do Czech i tam nawet 
nie mogłam się porozumieć w 100% w tym samym języ-
ku, bo akurat Czesi, na których trafiłam, nie mówili po 
angielsku. Porozumiewaliśmy się językiem polsko-cze-
skim i to było miłe doświadczanie, delikatne oderwanie 
się od kontekstu, w którym żyję. 

To jest to prawdziwe życie? Życie Marianny Zydek 
poza planem filmowym?
W pewnym sensie tak. Poczułam, że nabieram nowej 
siły, że odnalazłam swój sposób porozumiewania się 
z ludźmi. Nie przyznawałam się do tego, że jestem aktor-
ką, zauważyłam, że za każdym razem kiedy to mówię, 
rozmowa schodzi na te same tory i w zasadzie zadawane 
są pytania, na które mam gotowe odpowiedzi. Mówiłam 
więc za każdym razem coś innego np, że chcę zrobić film 
i szukam materiału na scenariusz. To było niezwykłe do-
świadczenie. Ludzie inaczej się wobec mnie zachowy-
wali, wozili mnie specjalnie dalej do ciekawych miejsc 
albo opowiadali historie ze swojego życia. Wszystko to 
było bardzo inspirujące. I wtedy zorientowałam się, że 
ten zawód niestety mocno mnie ogranicza, klasyfikuje. 
Ludzie mnie spotykają i mówią: Jesteś aktorką, to jak 
tam na planie? Co teraz robisz? I zawsze słyszę te same 

 BARDZO DAW NO TEGO NIE ROBIŁA M, OSTATNI 
RAZ CHYBA W LICEUM I MOCNO ZA TY M 

ZATĘSKNIŁA M. MIAŁA M OGROMNĄ RADOŚĆ 
Z TEGO, ŻE ZATRZY MUJĄ SIĘ LUDZIE, KTÓRZY 

NIE WIEDZĄ O MNIE ZUPEŁNIE NIC.
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pytania, przeciwko którym mam ochotę się 
zbuntować. Nie jestem tylko aktorką. Jestem 
aktorką z jakiegoś powodu, mam coś do po-
wiedzenia o świecie i wydaje mi się, że to coś, 
co mam do powiedzenia, jest dużo ciekawsze 
niż to, w jaki sposób wykonuję w danym mo-
mencie ten zawód. Ale do tego też trzeba było 
jakoś dojrzeć i moim zdaniem właśnie fakt, że 
Kamerdyner zdarzył się tak wcześnie (zaczę-
łam zdjęcia będąc na drugim roku studiów), 
przybliżył mnie do nowego spojrzenia na ten 
zawód. Cieszę się, że tak szybko doznałam ja-
kiegoś rodzaju aktorskiego spełnienia. Ważne 
było też poznanie Filipa Bajona, który jest dla 
mnie człowiekiem-inspiracją. Za każdym ra-
zem kiedy go spotykam to głowa mi pęcznieje 
i mam milion nowych pomysłów.

Mówi się o takich mistrzach, których 
artyści spotykają na swojej drodze. To jest 
właśnie on?
Tak, to zdecydowanie Filip Bajon w moim 
przypadku.

A dlaczego? O co w tym chodzi? Tylko 
o relacje zawodowe czy też taki kontakt 
pomiędzy wami jako ludźmi? 
Chodzi o to jakim on jest człowiekiem. Ma 71 
lat i nigdy nie powtarza tej samej historii. Sły-
szałam go wielokrotnie w rozmowie z innymi 
ludźmi, bo zdarza się, że siedzę obok i się przy-
słuchuję. To jest niezwykłe. Za każdym razem 
dowiaduję się o nim czegoś nowego i wiem, że 
jest człowiekiem, który nie stracił ciekawości 
świata i nie ma w sobie blazy. Mimo ogromnej 
wiedzy (mam wrażenie, że przeczytał wszyst-
ko, co zostało napisane), znajomości wielu 
ludzi i historii, on nadal ma uwagę, nadal 
dziwią go rzeczy, nadal fascynują go ludzie. 
Taka postawa na pewno wymaga wewnętrznej 
pracy i chyba to najbardziej mi w nim imponu-
je. Też chciałabym, będąc w jego wieku, mieć 
taką siłę, żeby się zadziwiać światem.

Wydaje mi się, że jesteś na dobrej 
drodze, ponieważ z rozmowy, którą teraz 
prowadzimy i tej, którą prowadziłyśmy 
wcześniej widzę, że jesteś ciekawa 
innych ludzi, ale też ciekawa samej siebie, 
odkrywaniem w sobie potencjałów, 
nowych możliwości. Powiedz mi, czy takie 
analizowanie, nadmierne myślenie pomaga 
czy utrudnia życie w twoim zawodzie? 
Przeczytałam u Fromma w Sztuce miłości zda-
nie, które mnie uspokoiło w tej kwestii, a nawet 
napełniło otuchą. Fromm twierdzi, że czyn-
ność pozornie wyglądająca na lenistwo, ale 
będąca intensywną aktywnością wewnętrzna, 
refleksją nad otaczającym światem jest w jego 
mniemaniu rzeczą najbardziej potrzebną i naj-
bardziej wartościową jakiej człowiek może 
się poświęcić. Dzięki temu, w momencie, 

w którym łapię się na tym, że pranie leży nie-
powieszone, trzydzieści maili czeka aż na 
nie odpowiem, a ja już drugą godzinę patrzę 
za okno, to przypominam sobie to zdanie 
i troszkę się rozgrzeszam.

Czy to oznacza, że tak przygotowujesz się 
też na możliwe porażki i sukcesy? 
Tak, zdecydowanie. Mam otwartość na poraż-
ki i sukcesy od wczesnego wieku, bo brałam 
udział w wielu konkursach i festiwalach, bę-
dąc jeszcze bardzo małym dzieckiem, młodą 
dziewczyną. Wiedziałam to, że nawet jak ja 
mam poczucie, że poszło mi bardzo dobrze, i że 
w moim mniemaniu powinnam zostać zauwa-
żona, a nie zostałam, to takie doświadczenia 
dały mi dystans do oceny siebie poprzez kryty-
kę innych. Oczywiście, to na mnie w jakiś spo-
sób wpływa, ale zawsze sobie przypominam, 
że jednak zawód, którym się param jest zupeł-
nie nieobiektywny. Sztuki nie da się ocenić 
w sposób obiektywny, bo wszyscy mamy inną 
wrażliwość, inne rzeczy do nas przemawiają. 
Jestem bardzo daleka od tego, żeby popadać 
w rozpacz, kiedy komuś przyznano nagrodę, 
a mi nie, kiedy czekam na kolejne role, a one 
nie przychodzą, kiedy ktoś wygrał casting, na 
którym bardzo mi zależało. Nie obarczam się 
tym. Nawet jeśli coś okazuje się porażką, mó-
wię sobie: Trudno, to jest kolejne doświadcze-
nie. Wiadomo, że świat tak jest skonstruowany. 
Od niedawna mam też myśl, że jednak może 
więcej zależy ode mnie niż mi się wydaje. Może 
myślenie, że musimy czekać na propozycje, 
być cierpliwi, jest trochę rozleniwiające. Sta-
ram się temu przeciwstawić. Być kreatywną 
na wielu płaszczyznach, uczestniczyć w świe-
cie kulturalnym, zwłaszcza filmowym, bo film 
jest tym, co mnie najbardziej pochłania. Dużo 
oglądam i staram się to wszystko przetwarzać 
w sobie, wymyślać  własne historie, zapisywać 
je, mimo tego, że jestem bardzo krytyczna 
wobec siebie. Jak coś napiszę, zaraz widzę 
masę błędów, ale mimo wszystko wydaje mi 
się, że większą wartością są rzeczy, które 
stworzymy, nawet jeśli są niedoskonałe, niż 
zupełny ich brak. W tym momencie dużo 
myślę o tym, w jaki sposób mogę zostawiać 

...MÓW IĘ SOBIE: TRU DNO, 
TO JEST KOLEJ N E 
DOŚW I A DCZEN IE. 
W I A DOMO, ŻE ŚW I AT TA K 
JEST SKONSTRUOWA N Y. 

dla siebie znaki na przyszłość. Szukam jakie-
goś języka, którym mogłabym opisywać ota-
czającą mnie rzeczywistość i w ten sposób 
obserwować z przyszłości, w której się znaj-
dę, czy poszłam dalej,czy rozwinęłam się 
jako człowiek, a nie tylko jako aktorka. Bar-
dzo lubię z tego względu dokumenty; ludzie, 
którzy nie żyją, przemawiają do mnie, nie 
w ramach czyjejś interpretacji, ale mówią 
swoim głosem. Fascynuje mnie postać Kie-
ślowskiego, lubię oglądać wywiady z nim, 
wiele mogę się nauczyć ze zwykłej rozmowy. 
Dlatego chociażby cieszę się, że ta rozmo-
wa jest rejestrowana. To będzie miłe, móc 
kiedyś do tego wrócić i zobaczyć jakie myśli 
miało się wtedy, a jakie ma się teraz. 

Przekonałaś mnie do jednej rzeczy, 
nad którą  długo się zastanawiałam. 
A mianowicie, czy takie nadmierne 
rozmyślanie i analizowanie pewnych 
kwestii, czasem w sposób trochę 
wyolbrzymiony, ma swoje zalety. To, jak 
opowiadasz o aktorstwie uświadamia mi, 
że do pewnych prawd i do tego zawodu 
może nie dojrzałabyś, gdybyś nie była 
taką osobą, jaką jesteś. I pomimo tych 
wielu wad swojej profesji, jej zalety 
przeważają, bo chcesz dalej robić to, 
co robisz. Tylko w tym widzisz swoją 
przyszłość, czy jeszcze coś cię interesuje?
Chciałabym tylko wrócić do początku two-
jego pytania, powiedziałaś o zbytnim ana-
lizowaniu pewnych rzeczy. Oczywiście, ma 
to swoje wady, czasami wręcz dochodzi do 
jakiegoś poziomu neurotycznego, moż-
na powiedzieć. Zdarza mi się zapędzić na 
tyle, że szukam najdoskonalszych sposobów 
wykonywania wszelkich czynności, włącza-
jąc zupełne błahostki. Absurd. Nie ma chyba 
czegoś takiego jak przemyślenie sprawy do 
końca, znalezienie idealnego pod każdym 
względem rozwiązania. Dlatego czasem 
chciałabym umieć być konkretną i podejmo-
wać decyzje w ekspresowym tempie. Może 
pewne okoliczności, nad którymi rozmy-
ślam tak naprawdę nie mają żadnego wpły-
wu na rzeczywistość. 
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Może to tylko nasze wyobrażenia?
Może… Wracając do drugiej części twojego py-
tania, nie wiem. Łukasz Barczyk śmiał się ze 
mnie, kiedy podczas realizacji zdjęć do filmu 
Soyer powtarzałam, że nie wiem czy chcę być 
aktorką. Nadal nachodzą mnie takie myśli. 
Aktualnie jestem w trakcie realizacji sporego 
projektu, mam zdjęcia do końca wakacji, więc 
nie mogę się ruszyć, wyjechać na miesiąc do 
Libanu, co mi się marzy, czy gdziekolwiek 
daleko. Za to nałogowo chodzę do kina, cza-
sem dwa razy dziennie, bo mieszkam bardzo 
blisko Muranowa. Czasami się zastanawiam, 
czy oni nie myślą, że jestem jakaś nienormal-
na, bo przychodzę i spotykam te same osoby 
w kasie kilka dni z rzędu. Lubię to uczucie, 
kiedy, zamykając się w ciemnej sali kinowej, 
mam tylko jeden obraz przed sobą. Czuję się 
wreszcie uwolniona od ogromu bodźców, któ-
re dopadają mnie w mieście. Jak zamykam się 
w tej sali to czuję się bezpieczna. Bardzo lubię 
chodzić sama do kina, bo ulegam iluzji, że 
obraz przemawia tylko do mnie. Jestem w in-
tymnej relacji z tym reżyserem, aktorami, ze 
scenografią i wszystkimi ludźmi, którzy wło-
żyli swój wysiłek w tę pracę. Bardzo lubię to 
analizować. Pasjonują mnie ludzie i ich histo-
rie. W trakcie ostatniej podróży zorientowa-
łam się, że często zdarza mi się, że ludzie, któ-
rych widzę po raz pierwszy w życiu po chwili 
rozmowy opowiadają mi swoje intymne prze-
życia. Jest w tym ogromny ładunek emocjo-
nalny, a dla mnie pewna odpowiedzialność. 
Zastanawiam się, czy umiałabym to przekłuć 
w jakąś wartość, dać tym historiom życie. To 
kolejny temat do przemyśleń.

Powiedziałaś, że masz szczęście do ludzi, 
więc to jest chyba właśnie to szczęście…
Mam szczęście? Chyba tak, ale dopiero mi 
to uświadomiła moja przyjaciółka, która po-
wiedziała: Ty co chwilę się z kimś spotykasz, 
znasz tylu interesujących ludzi, strasznie 
ci tego zazdroszczę. Myślę, że to jest wła-
śnie przywilej środowiska filmowego. Lu-
dzie filmu są bardzo ciekawi, jest wiele osób 
z ogromną charyzmą, których chce się słu-
chać, przyglądać jak pracują. Sama bardzo 
wiele z tego czerpię. Lubię oglądać przy pra-
cy operatorów, szwenkierów, rekwizytorów. 
Kocham patrzeć na ludzi, którzy wykonują 
zawód z pasją i profesjonalizmem. Staram 
się też bardzo zwracać uwagę na to z kim się 
spotykam, bo prawie wszystkie znajomości, 
relacje i spotkania z ludźmi mocno na mnie 
wpływają. Ciągle się uczę. Mam wrażenie, 
że w życiu przynajmniej dwa razy się dojrze-
wa. Kiedyś myślałam, że okres dojrzewa-
nia, stawania się dorosłym, kończy się wraz 
z rozpoczęciem studiów, ale w tym momen-
cie widzę, że u mnie to miało jakiś w ogóle 
inny przebieg. 

Dlatego ja tobie życzę, żebyś niezupełnie 
żegnała się z tym swoim dzieciństwem.
Dziękuję. Taki jest mój plan, żeby jak najwię-
cej z dziecka zachować, ale żeby zrobić to mą-
drze, nie być naiwnym w zły sposób. Pozostać 
nim w zaciekawieniu światem, jaki ma właśnie 
między innymi Filip Bajon. To sprawia, że gło-
wa jest cały czas bogata, otwarta na innych lu-
dzi i na nowe.

Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję. 

ENGLISH 

(UN)CONTROLLED CONVERSATION

Self-critical. Immersed in her own thoughts 
to, paradoxically, be here and now even more. 
A conversation with Marianna Zydek, an actress, is 
more like a therapy session than a regular interview. 
It was easy to start but very hard to end.

It’s been seven months after the premiere 
of The Butler and the eventful period that 
followed. Have you found closure after that 
big production yet? 
The Butler was a dream come true for me in 
terms of film language. It's epic cinema – one 
can feel the passing of time and space and the 
strong concentration on the image of history. 
The character isn't the centre of the universe 
but merely one of its components. It was an in-
teresting and salutary experience for me as an 
actress. Besides, I feel very close to that time, 
to the past. I feel a deep longing for the times 
gone by and I’m glad I had a chance to play 
a character who lived there. I dreamed about it 
even when I was a child. When I finished that 
project, I realised that the promotion of the 
film and the related show isn’t what I expect 
of the profession. Being in the limelight was 
rather a sad duty than a pleasure, although it 
may be nice sometimes. But the crucial part 
happens on the set. I’ve never had any doubts 

that acting, with the opportunities it gives 
– conveying emotions through your own feel-
ings and experiences, enriching other people's 
lives with what you have within you – is the 
most wonderful thing to do. At the same time, 
I noticed how frustrating and destructive it can 
be. I’m talking primarily about young people 
at the beginning of their career. In the cover, 
I can see Gabriela Muskała smiling. She’s one 
of the most sensitive actresses I know and this 
sensitivity, increased by developing roles and 
the adrenaline involved, is what we deal with 
on a daily basis. Acting allows us to break free 
from this pressure, the burden of existence we 
carry, but increases the craving, and as soon 
as we finish one project, we want to move on 
to another right away, with more energy and 
enthusiasm. Unfortunately, there are a lot of 
standstills when we have to wait or take part in 
projects which aren’t in line with our sensi-
tivity. This dependence on other people, 
directors, producers, or theatres is sometimes 
overwhelming. We don't know what to do with 
loads of energy and the need to speak up. We 
are constantly waiting for a job which would 
give us the chance to express our feelings.

Is there room for naturalness, authenticity, 
honesty in your life? 
I try to make as much room for honesty and 
harmony with myself as I can. It takes a lot of 
mindfulness and determination. I don't want 
to say control, because I have too much con-
trol and I try to get rid of some of it, but mind-
fulness regarding myself and my needs, who 
I am and what I feel. It’s useful in this profes-
sion because we’re sometimes expected to 
smile regardless of what we feel inside. At the 
film premiere or a promotional event, I can’t 
say, ‘Ladies and Gentlemen, I feel really bad 
and I’m not satisfied with what I did or I have 
some doubts about it.’ There are times when 
we have to suppress self-criticism and our real 
emotions. After such situations, I need some 
time alone – it takes a lot of time to get over it. 

DLATEGO CHOCIAŻBY CIESZĘ 
SIĘ, ŻE TA ROZMOWA JEST 
REJESTROWA NA. TO BĘDZIE 
MIŁE, MÓC KIEDYŚ DO TEGO 
WRÓCIĆ I ZOBACZYĆ JAKIE 
MYŚLI MIAŁO SIĘ WTEDY, 
A JAKIE MA SIĘ TERAZ. 
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wnętrza na potrzeby wywiadu.
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To get away, switch off the Internet and the influence of oth-
er people, to remind myself what I really want and whether 
the path I’m following still leads me in the right direction. 
Recently, I got away alone for a few days. I made that deci-
sion just the day before. I had a few days off, so I decided 
I would go to the mountains. I spent two days in a hostel and 
covered a small range of mountains, enjoying trees and na-
ture, which made me stronger. Then, I hitchhiked further. 
I hadn't done that for a long time, I guess the last time in 
high school, and I'd missed it a lot. I was happy that people 
who didn’t know anything about me stopped and offered to 
give me a ride. I reached the Czech Republic, where I even 
couldn't communicate in 100% because people whom I met 
didn't speak English. We spoke Polish and Czech, and it was 
a nice experience, a bit detached from the context I live in. 

Is that real life? The life of Marianna Zydek outside 
the set?
Yes, in a way. It was a huge energy boost. I found my way 
of communicating with people. I didn't tell them I was an 
actress and I noticed that every time I say it, the conversa-
tion goes the same way – the same questions are asked, the 
same answers given. So I said something different every 
time, for example, that I wanted to make a film and I was 
looking for ideas for the screenplay. It was incredible. Peo-
ple treated me differently, took me further to interesting 
places or told stories about themselves. It was all very inspir-
ing. And then I realised that my profession is very limiting; 
that it puts a label on me. People are like, you're an actress, 
how is it going on the set? What are you up to now? I hear the 
same questions over and over again, and it makes me want 
to rebel. I’m not only an actress. I’m an actress for a reason 
– I have something to say and I believe that what I have to 
say is more interesting than my work on the set at a given 
time. But it takes time to understand it. The fact that The 
Butler happened so early in my career (the shooting began 
when I was a second-year student) allowed me to see the 
profession in perspective. I’m glad I felt some kind of acting 
fulfilment so soon. Meeting Filip Bajon was also important 
because he’s my inspiration. Every time I see him, my head 
is bursting with new ideas.

Artists meet such role models on their way. Is he one 
of yours?
Yes, it's definitely Filip Bajon in my case.

Why? What is it about? Only professional relations or 
personal relations as well? 
It's about the kind of man he is. He’s 71 years old and he 
never says the same stories. I’ve heard him talking to oth-
er people many times, because I sometimes sit nearby, lis-
tening. It’s amazing. Every time, I get to know something 
new about him and I know he’s never lost his curiosity and 
he isn't jaded. Despite his vast knowledge (it seems he's read 
everything that has ever been written), all those people he's 
met, and stories, he’s still curious and fascinated with peo-
ple. Such an attitude must require a lot of work, and I guess 
that’s what I admire the most about him. At his age, I’d like 
to be so strong to remain curious.

I think you’re going in the right direction because our 
conversations – this one and the previous one – 



prove you’re curious about other people and yourself, 
your potential, and new opportunities. Is a tendency 
to analyse and overthink helpful or rather problematic 
for an actor? 
In Fromm’s Art of Loving, I’ve read a sentence which 
brought me some comfort. Fromm claims that an activity 
which seems to be a sign of laziness but is actually an inten-
sive inner activity, reflection on the world, is the most need-
ed and valuable thing one may do. Thus, when I realise that 
I haven't hung the laundry or that I have thirty emails in my 
inbox, while I’ve been gazing through the window for over 
an hour, I remember that sentence and forgive myself.

Does it mean you're preparing yourself both for 
failures and successes? 
Yes, definitely. Since I was a child or a young girl, I’ve been 
open to failure and success because I took part in many 
competitions and festivals. I’ve always known that although 
I may feel I’ve done very well and I may believe I should be 
spotted, but I’m not in the end, such experiences teach me 
not to let other people’s opinions define me. Of course, it af-
fects me in a way, but I remember that my profession isn't 
completely objective. Art can’t be evaluated objectively, be-
cause we all have different sensitivity and different things 
appeal to us. I don’t despair when someone else wins an 
award and I don't, when I’m waiting for new roles and noth-
ing happens, or when someone wins the audition I wanted 
to win. I don't burden myself with such issues. Even if I fail, 
I tell myself, fine, it's a new experience. That’s how things 
work. Lately, I’ve also been thinking that perhaps I may do 
more than I previously thought. Perhaps waiting patiently 
for new jobs makes us lazy. I try to be creative in many fields, 
participate in cultural life, especially in cinema, because 
cinema is what engages me the most. I watch a lot of films 
and I try to process them in my head, come up with new sto-
ries, and write them down even though I’m very self-critical. 
When I write something, I soon find plenty of mistakes. But 
I still think that things we create, even if they’re imperfect, 
are better than a lack of creativity. At present, I’m wonder-
ing how I can leave my mark for the future. I’m looking for 
a language with which I could describe reality and later see 
from a perspective whether I’ve developed as a person, not 
only as an actress. That’s why I like documentaries – people 
who are no longer alive speak to me, not as part of someone’s 
interpretation, but with their own voice. I’m fascinated with 
Kieślowski – I like to watch his interviews and learn from 
them. I’m glad this conversation is being recorded. It’ll be 
nice to come back to it in the future and see what I thought 
then and what I think now.

You've convinced me of one thing. For a long time, I’ve 
been wondering whether overthinking and analysing 
some matters, sometimes even exaggerating, has any 
perks. The way you speak about acting makes me think 
that you might not have realised certain truths and 
been mature enough to perform this profession if you 
weren't the kind of person you are. The advantages of 
your profession outweigh the disadvantages because, in 
the end, you want to carry on doing what you're doing. 
That's the only future you see for yourself or are you 
considering something else, too?
I’d like to go back to the beginning of your question. You’ve 

mentioned overthinking – it has its disadvantages indeed; 
one might say it sometimes even becomes neurotic. I some-
times go too far and look for perfect ways of doing all activi-
ties, including trivialities. It’s absurd. There’s no such thing 
as thinking things through or finding the perfect solution. 
That’s why in some situations, I'd like to be more down-to-
earth and make quick decisions. Perhaps some circum-
stances don’t have any impact on reality.

Or it's only our imagination?
Maybe… about the second part of your question, I don't 
know. Łukasz Barczyk laughed when I said I didn’t know 
if I wanted to be an actress during the shooting of Soyer. 
I still have such doubts. At present, I’m working on a big 
project, the shooting is going to end at the end of summer. 
Until then, I can't go anywhere, for example, go to Leba-
non for a month, which is my dream, or anywhere far. But 
I go to the cinema a lot, sometimes twice a day, because 
I live close to Muranów. I sometimes wonder if they think 
I’m crazy or something, because I come to the cinema 
and see the same staff a few days in a row. I like to sit in 
the dark cinema room with only one picture in front of 
me. I feel safe and free from a load of stimuli of the city. 
I like to go to the cinema alone because I like to think the 
picture is only for me; that I’m in an intimate relationship 
with the director, the cast, the stage scenery, and all the 
people who worked hard for this outcome. I like to analyse 
it. I’m fascinated with people and their stories. During my 
last journey, I realised how often people whom I see for 
the first time in my life tell me their inner thoughts after 
a short time. It’s an emotional load and some responsibili-
ty. I’ve been wondering whether I could turn it into some-
thing, give a new life to these stories. It’s definitely some-
thing to think about.

You’ve said you attract good people, so I guess that’s 
the kind of luck…
I do? I guess, but I only realised that when my friend 
told me, ‘You meet so many interesting people, you're so 
lucky!’ I think it's one of the privileges of the film commu-
nity. These people are very interesting; a lot of them have 
charisma, which makes you want to listen to them, watch 
them work. I learn a lot from that. I like to watch the work 
of the film crew – camera operators, props masters. I love 
to observe people passionate and professional about their 
work. I pay attention to the people I meet because almost 
all relationships and meetings affect me very much. I’m 
constantly learning. I think that we grow up at least twice 
in our lifetime. I used to think that adolescence, becom-
ing an adult, ends when you become a student, but now 
I believe that it was completely different in my case. 

So I wish you that you’ll never have to let go of your 
childhood dreams.
Thank you. That’s my plan, to remain a child as much 
as possible, but to do it wisely, not to be gullible. To re-
main curious, like, among others, Filip Bajon. To be ac-
tive in thought and open towards other people and new 
experiences.

Thank you very much for the meeting.
Thank you very much. 
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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-krze-
mowo-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 

J

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.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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.  

NA 
POKAZ
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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. 





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, 
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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 
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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.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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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. 



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 UniejówTEKST Jakub Wejkszner
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TER MY 
       U NIEJÓW 

SUKCES ROZBUDOW Y KOMPLEKSU BASENOWEGO

3 8 – 3 9



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 wysokim 

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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standardem hotelu oraz specjalnymi stre-
fami dla dzieci – jest to wręcz wymarzone 
miejsce nie tylko na weekendowy wypad, 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 peo-
ple decide to visit Thermae Uniejów. Thanks 
to newly built hotel, this number can grow ex-
ponentially. Apart from the indoors and out-
doors salt spring pools, the facility is equipped 
in saunas area, fitness 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.miejsce nie tylko na weekendowy 
wypad, ale naprawdę solidne wakacje.   

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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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
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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 
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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 
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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 najbar-
dziej ekskluzywnym materiałem 
w wystroju wnętrz jest przestrzeń, 

warto przypomnieć sobie o zbawiennej 
mocy luster. Najstarsze lustra, a w zasadzie 
zwierciadła, pochodzą już z epoki kamie-
nia łupanego. Wykonywano je wówczas ze 
szlifowanych kamieni. Późniejsze czasy to 
polerowany metal, a dzisiaj większość luster 

W

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.
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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 .

P R Z E P I S  N A  L U S T R O
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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. 
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rodowisko biznesowe ze charaktery-
styczną dla siebie stonowaną estymą, 
upodobało sobie markę BlackBerry. 

Korzystali z niego brokerzy z Wall Street, 
polscy przedsiębiorcy i  tuzy biznesu 
z Dalekiego Wschodu. Na usta ciśnie się py-
tanie – dlaczego?

Tak jak już wielokrotnie wskazywali-
śmy – bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i, 
na koniec, trochę więcej bezpieczeństwa. 
Środowisko biznesowe jest wyjątkowo 
wyczulone na wszelkie możliwości utra-
ty danych, czy wycieku newralgicznych 

Ś

SPRAWDZONY
PARTNER NIE ZAWODZI
W POPRZEDNICH ARTYKUŁACH TEGO CYKLU, PRZEDSTAWILIŚMY BLACKBERRY 
JAKO FENOMEN KULTURY ORAZ ISTOTNIE „BEZPIECZNY” TELEFON, KTÓRY 
SPRAWDZA SIĘ W TRUDNYCH CZASACH NIEBEZPIECZEŃSTW, JAKIE CZYHAJĄ 
W ODMĘTACH INTERNETU. TYM RAZEM JEDNAK, PRZEDSTAWIMY MARKĘ 
W ŚWIETLE, W KTÓRYM WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ. CHODZI OCZYWIŚCIE O BIZNES.

informacji. Jak pokazują wyniki bada-
nia „Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo 
danych w telefonach służbowych”, urzą-
dzenia mobilne są szczególnie narażone 
na ataki ze strony hakerów. Aż 68% pra-
cowników nie zna żadnych zabezpieczeń 
chroniących dane i tożsamość w telefo-
nach służbowych. Jak wskazują badania: 
„Dane klientów, tajemnice handlowe, in-
nowacje czy technologie są atrakcyjnym ce-
lem dla cyberprzestępców, którzy coraz czę-
ściej upatrują swojej szansy w służbowych 
telefonach. (…) Blisko co piąty zatrudniony 

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner
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do oprogramowania zaimplementowano sze-
reg ulepszeń i uszczelnień, które dodatkowo 
wspierają oraz uzupełniają rozwiązania wpro-
wadzone już przez Google. Kody kryptogra-
ficzne zaimplementowane do elementów 
sprzętowych i zabezpieczony rozruch syste-
mu chronią przed nieautoryzowaną ingeren-
cją w hardware. Do tego szyfrowanie danych 
zgodne ze standardem FIPS 140-2 akcep-
towanym przez najważniejsze instytucje 
administracji rządowej na całym świecie – to 
tylko nieliczne przykłady elementów zaawan-
sowanego systemu zabezpieczeń. 

Jedną z  najważniejszych, z  punktu 
widzenia biznesu, zalet nowych urzą-
dzeń BlackBerry jest tzw. BlackBerry 
Infrastructure. Jest to globalna, prywatna 
sieć, która pozwala na bezpieczne szyfrowa-
ne przesyłanie danych. Ważna jest również 
integracja urządzeń BlackBerry z systemami 
EMM/MDM. Są to międzyplatformowe sys-
temy, dzięki któremu łatwiej jest zarządzać 
sprzętem mobilnym w firmie.

Nie da się zatem podważyć, że BlackBerry 
poczyniło znaczące kroki w rozwoju bezpie-
czeństwa danych użytkownika. Szczególnie 
w  biznesie, jak wskazują badania, jest to 
kwestia newralgiczna, gdzie bez odpowied-
niego zabezpieczenia, może to narazić firmę 
na ogromne koszty i  jeszcze większe straty 
wizerunkowe. Dlatego warto już dziś za-
dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń 
mobilnych, a co za tym idzie także finanse 
i budowane przez lata zaufanie klientów 
oraz reputację.  

ENGLISH

A RELIABLE PARTNER WILL NEVER 
LET YOU DOWN

In the previous articles of this series, we have de-
scribed BlackBerry as a cultural phenomenon and 
a ‘safe’ phone designed in response to contemporary 
dangers of the Internet. This time, however, we are 
presenting the brand in its usual style. The key word 
here is business.

The business community, with its charac-
teristic esteem, has developed a liking for 
BlackBerry. The phone has been very popular 
among Wall Street brokers, Polish business-
men, and business bigwigs from the Far East. 
But it begs the question, why?

The answer is – as we have mentioned 
a number of times – security, security, and, 
finally, a little more security. The business 
community is particularly sensitive to any 
risks of losing data or leaking trouble in-
formation. According to the results of the 
study ‘Smartphones at work. Data secu-
rity on company phones’, mobile devices 

are particularly exposed to hacker attacks. 
As many as 68% of employees do not know 
how to protect data and identity on compa-
ny phones. According to the study, ‘Data 
concerning clients, business secrets, inno-
vations, or technologies are an attractive 
target of cybercriminals, who try their luck 
at company phones more and more often. 
[…] Nearly one in five employees has been 
a victim of such an incident at work. The in-
cidents mostly concerned data leakages on 
the Web (31%), phishing attacks (27%), or 
data leakages in the social media (27%).’

In most cases, the problem is that the us-
ers are not aware of the danger and are not 
trained in securing their devices or using the 
Web in a responsible way.

‘Although mobile devices have become 
the basic tool at work and a carrier of import-
ant company data, they are rarely properly se-
cured. What is more, due to their small size, 
they are particularly exposed to loss or theft,’ 
said Daniel Szoszew, Sales and Marketing 
Director at Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 
‘If a company phone without proper securi-
ty falls into the wrong hands, it may become 
a serious risk to the company,’ he adds.

What does it have to do with BlackBerry? 
This brand is an indisputable leader in smart-
phone security. The basic security feature 
introduced by BlackBerry to Android was 
improved system integrity. For that purpose, 
a number of improvements and enhance-
ments have been implemented to support and 
complement the solutions already introduced 
by Google. Cryptographic codes implement-
ed to the hardware and secured system boot-
ing protect your phone against unauthorised 
access to hardware. Moreover, data encryp-
tion with the FIPS 140-2 standard has been 
approved by the most important government 
administration institutions all over the world 
– these are only examples its advanced secu-
rity system features. 

One of the key advantages of new 
BlackBerry phones for business is the so-
called BlackBerry Infrastructure. It is a glob-
al private network facilitating safe and en-
crypted data transfers. Another important 
feature is their integration with EMM/MDM 
systems – interplatform systems facilitating 
the management of company mobile devices.

Thus, it goes without saying that 
BlackBerry has taken significant steps to-
wards enhancing data security. According 
to the studies, it is particularly important in 
business, where insufficient protection may 
result in considerable costs and reputation-
al damage. Therefore, it is worth ensuring 
that your mobile devices and, consequent-
ly, finances as well as trust and reputation 
gained over the years are secure.  

spotkał się z tego typu incydentami w swo-
im miejscu pracy. Najczęściej dotyczyły one 
wycieku danych poprzez sieć (31%), ataku 
phishingowego (27%) czy wycieku informacji 
poprzez media społecznościowe (27%).”

Problemem jest, jak w większości przy-
padków, nieświadomość użytkowników, że 
tego rodzaju zagrożenie w ogóle istnieje oraz 
brak odpowiednich przeszkoleń w ramach za-
bezpieczania swoich urządzeń, a także odpo-
wiedzialnego korzystania z sieci.

- Urządzenia mobilne, choć stały się pod-
stawowym narzędziem pracy oraz nośnikiem 
ważnych danych firmowych, często nie posia-
dają odpowiednich zabezpieczeń. Co więcej, 
z racji niewielkich rozmiarów, są wyjątkowo 
narażone na zgubienie czy kradzież – powie-
dział Daniel Szoszew, Dyrektor ds. Sprzedaży 
i Marketingu, Cyfrowe Centrum Serwisowe 
S.A. – A przecież służbowy smartfon bez 
odpowiedniej ochrony, w niepowołanych 
rękach może stać się dla firmy poważ-
nym zagrożeniem – dodaje.

Jaki związek ma to z BlackBerry? Otóż 
marka ta jest niekwestionowanym liderem 
w kategorii bezpieczeństwa smartfonów. 
Podstawą zabezpieczeń wprowadzanych 
do Androida przez BlackBerry jest polep-
szenie integralności systemu. W tym celu, 
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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, które 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’.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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”.
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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, 

S

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
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KULINARNA PODRÓŻ 
ZAPLANUJ SWOJĄ NASTĘPNĄ PODRÓŻ DO SZCZECINA 
I ODKRYJ PRAWDZIWE SMAKI MIASTA. 

  tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
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Przyleć do Szczecina skądkolwiek jesteś. Czeka-
my na Ciebie w mieście pełnym atrakcji. Nasze 
miasto jest idealną destynacją zarówno dla 

pobytów typu City Break dla Gości indywidulanych 
jak i na wyjazdy typu incentive oraz team building. 
Nasz hotel Radisson Blu położy w samym sercu mia-
sta zaoferuje Tobie oprócz komfortowych noclegów 
wspaniałą podróż po kulinarnych smakach różnych 
kuchni naszych dwóch restauracji, jak również nie-
zapomniane chwile w naszym Copernicus Club czy 
Cafe 22 z widokiem na Szczecin. 

MISTRZOWIE SMAKU
Naszą kulinarną podróż rozpoczynamy od zapre-
zentowania naszego kucharskiego zespołu, który 
przygotowuje dania dla gości Restauracji Renaissan-
ce, Europa Restaurant & Cafè, dla Gości odwiedza-
jących nas na konferencjach, szkoleniach, wszelkich 
spotkaniach biznesowych i okolicznościowych, jak 
również przekąski w barach Radisson Blu w Szcze-
cinie. To właśnie oni każdego dnia wyczarowują po-
trawy z całego świata jak również z polskiej kuchni. 
Na co dzień niezauważalni, są filarem naszego hotelu. 

Ich wyjątkowa pasja gotowania sprawia, że nasze 
dania są niepowtarzalne!

 RESTAURACJA RENAISSANCE 
Ważne miejsce w hotelu zajmuje nasza kameralna 
i wytworna restauracja Renaissance z obsługą 
na najwyższym poziomie. Jest jedną z najbardziej 
uznanych restauracji w Szczecinie! Dania nowo-
czesnej kuchni autorskiej i sezonowe specjalności 
przygotowywane są z produktów najwyższej jakości, 
oferowanych przez lokalnych producentów żyw-
ności. Odkrywamy nieznane połączenia smaków, 
wykwintne, niecodzienne. Wina z całego świata oraz 
wystrój z epoki renesansu sprzyjają spotkaniom 
biznesowym i towarzyskim. Szef kuchni restauracji 
Renaissance poszukuje nowych smaków i nowych 
wyzwań, a swoje pomysły przedstawia w karcie spe-
cjalności restauracji, która zmienia się co 2 miesiące. 
Goście restauracji Renaissance mogą skorzystać 
z parkingu hotelowego gratis! 
Sprawdź naszą ofertę: www.renaissance.szczecin.pl 

  randki, spotkania rodzinne i biznesowe oraz 
czasowe wystawy malarstwa, grafiki. Zapierający 
dech w piersiach widok, słodkości i pyszna kawa. To 
miejsce konieczne do odwiedzenia! 

EUROPA RESTAURANT & CAFÈ 
Restauracja EUROPA to nasza dzienna restauracja, 
w której proponujemy naszym Gościom pyszne śnia-
dania w formie bufetu dostępne również dla osób nie-
nocujących w hotelu oraz szybkie lunche, lunche biz-
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nesowe i wykwintne kolacje, a w niedziele 
familijne obiady dla rodzin z dziećmi. 
Atrakcją restauracji są przeszklone ściany, 
gdzie w części kawiarnianej, delektując 
się świeżo parzoną kawą i słodkimi przy-
smakami z hotelowej cukierni Muffinek 
można obserwować toczące się miejskie 
życie Szczecinian. 
Znajdziesz nas na: f /europa.restau-
rant.cafe 

COPERNICUS CLUB 
Klimatyczny drink bar z panoramą 
miasta, znajdujący się na 11-tym piętrze 
hotelu, w którym trzy razy w tygodniu 
(wtorek, czwartek, sobota) można posłu-
chać muzyki na żywo w wykonaniu ze-
społu Midnight Band. Copernicus Club to 
idealna alternatywa spędzenia wieczoru 
z dala od zgiełku miasta.

CAFE 22 
Usytuowana w sercu miasta, na 22. 
piętrze z piękną panoramą Szczecina. 
Café 22 to najwyższy punkt widokowy 
w Szczecinie, położony na wysokości 80 
m. dzięki czemu wygoda podziwiania 
widoków nie ma sobie równych w Szcze-
cinie, a nawet w Polsce! To unikatowa 
lokalizacja w skali całego kraju. Nie spo-
sób znaleźć w Szczecinie miejsca równie 
atrakcyjnego i uniwersalnego, idealnego 
na randki, spotkania rodzinne i bizne-
sowe oraz czasowe wystawy malarstwa, 
grafiki. Zapierający dech w piersiach wi-
dok, słodkości i pyszna kawa. To miejsce 
konieczne do odwiedzenia!  Znajdziesz 
nas na: www.cafe22.pl
Zapraszamy serdecznie do Szczecina!    

  IN ENGLISH

A CULINARY JOURNEY

Plan your next trip to Szczecin and 
discover the real taste of the city. 

Fly to Szczecin from wherever you are. 
We are waiting for you in a city full of 
attractions. Szczecin is a perfect destina-
tion both for individual visitors going on 
a city break as well as incentive and team 
building trips. Radisson Blu Hotel located 
in the heart of the city offers comfortable 
accommodation and a wonderful journey 
through the variety of tastes in our two 
restaurants as well as unforgettable time 
in Copernicus Club and Café 22 giving 
views over the city. 

MASTERS OF TASTE
Let us begin our culinary journey with 

presenting our crew, who cook for the 
guests of Renaissance Restaurant and 
Europa Restaurant & Café as well as 
guests visiting us during conferences, 
training courses, all kinds of business 
and special events, and who make snacks 
for Radisson Blu bars in Szczecin. Every 
day, they prepare mouth-watering dishes 
of foreign and Polish cuisines. Although 
they are inconspicuous on a daily basis, 
they are a pillar of our hotel. Their passion 
for cooking is what makes our dishes so 
excellent and unique.

RENAISSANCE RESTAURANT
Cosy and refined Renaissance Restaurant 
with top quality service is an important 
part of the hotel. It is one of the most recog-
nised restaurants in Szczecin! Innovative 
original cuisine and seasonal specialities 
are made from top quality products from 
local producers. We explore undiscovered, 
excellent, and non-obvious taste combinations. 
Wines from all over the world and Renais-
sance-style decor make it a perfect place for 
business and social meetings. Our chef is con-
stantly exploring new flavours and looking for 
new challenges, and his ideas can be found on 
the speciality menu, changed every two months. 
The guests of Renaissance Restaurant may use 
a hotel car park free of charge. Read more at: 
www.renaissance.szczecin.pl

EUROPA RESTAURANT & 
CAFÉ
EUROPA Restaurant is our daily restau-
rant, serving delicious buffet breakfasts, 
also available for those who are not stay-

ing in our hotel, and fast lunches, business 
lunches, as well as excellent dinners dur-
ing the week and family dinners on Sun-
day. One of the attractions are glass walls 
through which you may observe the city 
life of Szczecin, sipping freshly brewed 
coffee and enjoying sweet delicacies from 
a hotel cake shop, Muffinek.
Find us at: f /europa.restaurant.cafe

COPERNICUS CLUB
An atmospheric drink bark giving views 
of a city panorama, located on the 11th 
floor of the hotel, where you can listen to 
live music by Midnight Band three times 
a week (Tuesday, Thursday, Saturday). Co-
pernicus Club offers a perfect alternative 
for an evening far away from the hustle 
and bustle of city life.

CAFÉ 22
It is located in the heart of the city, on the 
22nd floor, and it gives views of Szczecin 
panorama. Café 22 is the highest view-
point in Szczecin, situated at an altitude of 
80 metres, which makes it possible for our 
guests to sit back and enjoy the wonder-
ful views. Its unique location is second 
to none in Szczecin or even in Poland! In 
entire Szczecin, you will not find such an 
attractive and universal place, perfect for 
dates, family and business meetings, as 
well as temporary exhibitions of paintings 
and graphic arts. A breath-taking view, 
delicacies, and excellent coffee. This 
place is a must!
Find us at www.cafe22.pl
Come and visit Szczecin!  
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ANTALYA
Do kierunków wakacyjnych na sezon 2018 z naszego 
lotniska dołącza Antalya. Jest to miasto, którego trud-
no nie polubić. Zachwycali się nim autorzy antycz-
ni, nowożytni podróżnicy zwiedzający Imperium 
Osmańskie, w superlatywach wyrażał się o nim 
także sam Ojciec Turków czyli pierwszy prezydent 
Republiki Tureckiej, Mustafa Kemal Atatürk. Z jednej 
strony jest to obecnie licząca sobie przeszło milion 
mieszkańców metropolia, a z drugiej - coraz popu-
larniejszy kurort turystyczny, z pięknymi plażami 
i luksusowymi hotelami. Czym dla Was będzie 
Antalya? Z pewnością warto ją odwiedzić i samemu 
się przekonać, czy faktycznie jest "najpiękniejszym 

miejscem na ziemi". Co więcej, w samym sercu mia-
sta skrywa się urokliwa zabytkowa dzielnica, w któ-
rej znajdują się między innymi znany z licznych 
turystycznych folderów pochodzący z XIII wieku 
Żłobiony Minaret (Yivli Minare), ciekawy, bo zbudo-
wany prawdopodobnie z pozostałości antycznych 
świątyń biały meczet Ulu Camii, czy dawny Dom 
derwiszy. Na uwagę zasługują niewątpliwie pięknie 
odrestaurowane domy osmańskie i ładny port oraz 
znajdująca się tuż nad morzem wspaniała budowla 
– pochodząca z II w. wieża Hidirlik Kulesi (pier-
wotnie była najprawdopodobniej latarnią morską), 
czy pozostałości starej, pochodzącej z V w. bazyliki, 
która później zamieniona została na meczet – Kesik 

TURCJA
WEDŁUG LEGENDY NA JEDNEJ Z PLAŻ, NAZWANEJ JEJ IMIENIEM, KĄPAŁA SIĘ SAMA 
KLEOPATRA PRZEZ 300 DNI SŁONECZNYCH. ZATEM SŁONCE TAM  JEST GWARANCJĄ NA 
PIĘKNĄ OPALENIZNĘ ORAZ WYPOCZYNEK. TURCJA TO NIE TYLKO PIĘKNE PLAŻE I PEŁNE 
ATRAKCJI KURORTY. TURCJA TO TAKŻE ANTYCZNE RUINY, JEDYNE W SWOIM RODZAJU 
MIASTA ORAZ CUDA NATURY. TURCJĘ PO PROSTU TRZEBA ZOBACZYĆ! 

  tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjecia: PIXABAY.COM
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Minare (Ucięty Meczet). Koniecznie trze-
ba też zobaczyć Bramę Hadriana, która 
postawiona została jako łuk triumfalny 
za czasów tego właśnie cesarza rzym-
skiego. Natomiast kolekcje zgromadzone 
w Muzeum Archeologicznym należą do 
najciekawszych w całej Turcji.

ALANYA
To do Alanyi przybywa co roku najwięcej 
turystów z Polski a wszystko za sprawą  
jej bogatej infrastruktury turystycznej: 
licznym hotelom, restauracjom oraz  
miejscom rozrywki. Oczywiście  to nie 
wszystko, co oferuje nam miasto. Warto 
jest się tutaj zatrzymać chociażby po 
to by zobaczyć górującą nad miastem 
twierdzę i ciekawe jaskinie (Jaskinia Ka-
piącego Kamienia przy plaży Kleopatry, 
Jaskinie Piratów, Kochanków oraz Fos-
foryzująca, które ulokowane są po obu 
stronach cypla – można do nich dotrzeć 
jedynie od strony morza, korzystając 
z zorganizowanej wycieczki lokalnej 
lub wynajętej łodzi). Na uwagę zasługu-
je również kilka ciekawych meczetów 
i jedyny tego typu zabytek całej Turcji – 
seldżucka stocznia. 

SIDE
Side to małe, ale bardzo stare miasteczko, 
znane przede wszystkim z pozostałości 
starego miasta (grecko-rzymskiego) znaj-TURCJA

  IN ENGLISH

TRAVELLING TO TURKEY

Legend has it that Cleopatra herself 
would bathe for 300 sunny days on 
one of the beaches here, which was 
later named after her. Turkish sun-
shine guarantees fabulous suntan and 
relaxation. But Turkey is much more 
than beautiful beaches and resorts full 
of tourist attractions; it is also ancient 
ruins, one-of-a-kind cities and natural 
wonders. Turkey is a must!

ANTALYA
Flights to Antalya have been operated 
from our airport since 2018. Everyone 
loves this city. It has been praised by 
ancient writers, contemporary travellers 
visiting the Ottoman Empire, as well as 
the Father of the Turks himself, that is the 
first president of the Republic of Turkey, 
Mustafa Kemal Atatürk. On one hand, it 
is a metropolis with a population of about 
a million inhabitants, while on the other 
hand – it is a more and more popular 
tourist destination boasting beautiful 
beaches and luxury hotels. What will An-
talya be to you? Come and see for yourself 
if it is really ‘the most beautiful place on 
Earth.’ In the heart of the city, there is a 
charming, historical district where you 
will find the Yivli Minare Mosque dating 
back to the 13th century, included in nu-
merous tourist catalogues, white mosque 
Ulu Camii, a remarkable monument 
which is said to have been built from the 
remains of ancient temples, and a former 
Dervish house. Other highlights include 
beautifully restored Ottoman houses, 
a fine harbour, a magnificent edifice 
located by the sea – Hıdırlık Tower, dat-
ing back to the 2nd century (which was 
originally used as a lighthouse), and the 
remains of an old Roman temple from the 
5th century, which was later converted 
into a mosque – Kesik Minare (Broken 
Minaret Mosque). Hadrian’s Gate, a tri-
umphal arch erected at the times of that 
Roman emperor, is a must. The  HYPER-
LINK "http://turcjawsandalach.pl/content/
muzeum-archeologiczne-w-antalyi"Ar-
chaeological Museum boasts one of the 
most impressive collections in Turkey.

ALANYA
It is the most popular destination 
among Polish tourists thanks to its de-
veloped tourist infrastructure: numer-
ous hotels, restaurants, and entertain-

dującego się na malowniczym półwyspie. 
W Side zobaczyć można jeden z niewielu 
wolno stojących teatrów, który pocho-
dzi z II wieku p.n.e.  Spacerując wśród 
ruin podziwiać można pozostałości po 
zabudowaniach agory, w której centrum 
znajdowała się okrągła świątynia poświę-
cona bogini fortuny i przypadku Tyche. 
Niemal przy samym morzu znajdowała 
się jeszcze jedna, mniejsza niż opisana 
wcześniej agora, gdzie znajdowała się 
biblioteka. Cały plac otoczony był bogatą, 
jońską kolumnadą. Na krańcu półwyspu, 
nad samym morzem zlokalizowany jest 
jeden z najważniejszych zabytków Side - 
Świątynia Apolla wybudowana w II w n.e. 
, a obok niej mniejsza Świątynia Artemidy, 
po której pozostały już jedynie fundamen-
ty, nieco dalej pozostałości wielkich łaźni 
rzymskich oraz ruiny nimfeum, które 
ozdobione było marmurem, posągami 
i reliefami. We wschodniej części miasta 
zobaczyć można pozostałości bazyliki 
powstałej w V w. n.e. Była ona katedrą dla 
mieszkającego w Side biskupa. Oprócz 
zabudowań zobaczyć można w mieście 
pozostałości muru obronnego a także 
bram, przez które wchodziło się do niego 
oraz główne arterie miejskie, główna to 
ulica kolumnowa. To niewątpliwie uczta 
dla miłośników antycznej historii!
Już od 12 czerwca z Tui, Rainbowtours, 
Itaka oraz Wezyr Holidays Coral Travel.  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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ment centres. Of course, the city has much more 
in store. Its famous landmarks include a fortress 
overlooking the city and marvellous caves (the 
Damlataş Cave near Cleopatra’s beach, Pirates’, 
Lovers’, and Phosphorescent Caves located on both 
sides of the spit, accessible only from the sea. To 
get there, go on one of the local organised tours or 
rent a boat. The city also boasts several remarka-
ble mosques and a one-of-a-kind historical build-
ing in Turkey – Alanya Shipyard. 

SIDE
Side is a very old, small town renowned for the 
remains of its old town (Greek and Roman) located 
on the picturesque peninsula. One of the most 
interesting spots here is one of a few freestand-
ing theatres dating back to the 2nd century B.C. 
Walking among the ruins, you can admire the 
remains of agora with a round temple dedicated 
to Tyche, the goddess of fortune and prosperity. 

There was another agora by the sea, a smaller one, 
where a library was located. The square was sur-
rounded by a lavish Ionian colonnade. At the end 
of the peninsula, by the sea, there is one of the most 
important historical sites in Side – the Temple of 
Apollo erected in the 2nd century A.D. Next to it, 
there is also a smaller one, the Temple of Artemis, 
or rather the remains of its foundations as well as 
the remains of large Roman baths and the ruins 
of nymphaeum that was adorned with marble, 
sculptures and reliefs. In the eastern part of the 
city, there are the remains of a church put up in 
the 5th century A.D. It was a cathedral of a bishop 
residing in Side. Apart from the buildings, the city 
also boasts the remains of defence walls, gates 
leading to the city centre, and arterial roads, the 
main one being a column road. It is a perfect spot 
for ancient history buffs.
Available from 12 June with Tui, Rainbowtours, 
Itaka and Wezyr Holidays Coral Travel. 
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KRAKÓW

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1-34-6- 21:55 22:20 FR2466/7 737

 -2----- 21:45 22:10 FR2466/7 737

----5-- 21:05 21:30 FR2466/7 737

------7 22:15 22:40 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 21:35 22:00 FR5322/3 737

----5-- 22:25 22:50 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2-4-6- 10:15 10:45 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:00 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456- 08:55 09:25 LO3933/2 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

123-5-- 00:10 05:45 LO3937/8 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 21:55 22:20 FR9507/8 B737

---4--- 08:35 09:00 FR9507/8 B737

-----6- 13:40 14:05 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  ( OD 02.04.2019 )

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:55 11:25 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 09:25 09:50 FR7111/2 737

------7 09:50 10:15 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

W okresie świątecznym linie lotnicze zwiększyły ilość połączeń. Zapraszamy na stronę przewoźników oraz www.airport.com.pl

KOPENHAGA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 09:50 SK2757/8 ATR

----5-- 12:00 12:25 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  TURCJA
     

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM 
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHAR-
TER FLIGHT.

PRZYKŁADOWE CENY PO RABACIE: / EXAMPLE FEES WITH DISCOUNT:
POSTÓJ 7 DNI / 7 DAYS PARKING – 72 PLN
POSTÓJ 14 DNI / 14 DAYS PARKING – 100 PLN

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from a 
bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.






