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GRZEGORZ 
KAPLA

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

  IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

  IN 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, tomato 
soup and convertibles. 

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

  IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

  IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. 
A winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with us 
recommending one picture worth 
seeing every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludź-
mi, twarzami, pozami, życiem 
ale zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową 
i od kilku lat oddaje się wyłącz-
nie fotografowaniu.

  IN ENGLISH

A photographer and artist 
fascinated with people, faces, 
poses and life – always with 
man in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School and for several years has 
been devoted to photography.

MONIKA
SZAŁEK

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać 
o muzyce, turystyce, czy jedze-
niu, więc pisze o czym akurat 
trzeba. Połowa duetu stojącego 
za książką „Gastrobanda”. 

  IN ENGLISH

He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book.

JAKUB
MILSZEWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny 
„Teatru Montownia”. Specjalista 
od one-man show i stand-upów. 
Słowem pisanym para się rzad-
ko, ale za to długodystansowo. 
Pierwszy felieton w życiu pisał 
siedem miesięcy.

  IN ENGLISH

An actor and the Artistic Director 
of the Montownia Theatre. 
A specialist in one man shows 
and stand-up comedy. To him, 
writing is an occasional but long-
term activity. It took him seven 
months to write his first feature.

Człowiek pracy, marzyciel.  
Choć większość zna go 
jako żeglarza i mistrza 
olimpijskiego, ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 
biznesmenem, inwestorem 
i społecznikiem. Zawsze 
ma wysoko zawieszoną 
poprzeczkę.

  IN ENGLISH

A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sailor 
and an Olympic champion, but 
he has several more aces up his 
sleeve. He’s a businessman, inve-
stor and social activist. He always 
aims high.
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 A N Y W H E R E . P L

ALEKSANDRA 
BUDKA

Wymarzyła sobie, że zawo-
dowo będzie słuchać muzyki. 
Dziś nie tylko muzyki słucha, 
ale też o niej opowiada i pisze. 
Pasjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów 
i torebek. Od wielu lat związana 
z radiową Trójką. 

  IN ENGLISH

Her dream was to listen to music 
professionally. Today, she not only 
listens to music, but also talks and 
writes about it. She’s a passionate 
of radio and retro style, and collects 
CD albums, glasses and handba-
gs. For many years, she's been 
involved with Polish Radio Three.

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.

  IN ENGLISH

Has been working in TVN24 sin-
ce 2012. She has also Gazeta Wy-
borcza, Polskie Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee and 
conversations. She does not end 
on one question.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie 
szczeble w branży gastrono-
micznej. Współautor książki 
„Gastrobanda. Wszystko co 
powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

  IN ENGLISH

Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book "Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść".

Słabość do samochodów 
ma zaszytą w głowie, 
bo serca nie ma – jest 
turbosprężarka. Pociąga 
ją wszystko, co ma cztery 
koła. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”

  IN ENGLISH

She has a weakness for 
cars instilled in her head, 
because she does not have 
a heart but a turbocharger 
instead. Everything with 
four wheels attracts her. 
The author of a blog entitled 
Panie wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu 
lat związany Teatrem 
Narodowym w Warszawie. 
W rankingach krytyków 
znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów 
polskiego teatru w XXI w. 

  IN ENGLISH

Says that he is “exclusively 
a theatre actor”, for many years 
now working with the National 
Theatre in Warsaw. He is at the 
very top of the critics’ ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się kulturą 
wysoką, średnią i niską, bo jest 
prawdziwą (post)humanistką. 
Od dobrej książki woli tylko 
teledysk MC Hammera.

  IN ENGLISH

She talks, writes and edits. She 
is interested in high, middlebrow 
and low culture because she 
is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better 
than a good book except for  
MC Hammer’s video clips. 

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, 
międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

  IN ENGLISH

A sociologist by profession 
and passion. An experienced 
scientist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI
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Edyta Bartkiewicz - jest 
fotografem mody, ma 23 lata 
i pochodzi ze Szczecina. 
Do Warszawy przyjechała 
spełniać marzenia i kieruje 
się dewizą 'liczy się jakość,  
a nie ilość'.

  IN ENGLISH

She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams 
and follows the rule „Quality 
over quantity”.

EDYTA
BARTKIEWICZ
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STWIERDZENIE, ŻE BOVSKA JEST BO(V)SKA, JEST 
TRAFNE, CHOĆ ZBYT OCZYWISTE. ALE JAKICH INNYCH 
EPITETÓW UŻYĆ? TO WIELOBARWNY PTAK NA POLSKIEJ 
SCENIE MUZYCZNEJ, DOJRZAŁA I ŚWIADOMA ARTYSTKA 
Z KOLOROWYMI KREDKAMI W JEDNEJ RĘCE I MIKROFONEM 
W DRUGIEJ. SPOTYKAŁYŚMY SIĘ TUŻ PO PREMIERZE JEJ 
NAJNOWSZEGO ALBUMU “PYSK”, KIEDY W KRAJU JESZCZE 
NIEŚMIAŁO ROZKWITAŁA WIOSNA. DZIĘKI JEJ MUZYCE 
MOŻNA PRZENIEŚĆ SIĘ NA BŁĘKITNĄ LAGUNĘ. DZIĘKI 
MUZYCE I UŚMIECHOWI MAGDY GRABOWSKIEJ, KTÓRY,  
TAK JAK CAŁA ONA, MALUJE SZARĄ CODZIENNOŚĆ.

  tekst: ALEKSANDRA BUDKA     zdjęcia: TOMASZ SAGAN

SŁOWA DO 
dotykania
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WIOSNA TO NAJLEPSZY MOMENT NA WYDANIE TAKIEJ BARW-
NEJ JAK TWOJA PŁYTY DZIĘKI TWOJEJ MUZYCE JEST OD RAZU 
CIEPŁO I WESOŁO – TO UCZUCIE PODOBNE DO TEGO, KIEDY 
DOCIERAJĄ DO NAS PIERWSZE WIOSENNE PROMIENIE SŁOŃCA.
Przyznam, że kosztowała mnie ona dużo pracy, i to pracy 
jesienno-zimowej. Na przekór wszystkiemu chciałam te kolory 
tam włożyć i ułożyć tak, aby na wiosnę wszystko wybuchło. 
Mam nadzieję, że zaskoczyłam wnętrzem płyty.

ZASKAKUJĄCE JEST TO, ŻE W OGÓLE FUNKCJONUJESZ ZIMĄ. 
BO WYOBRAŻAŁAM SOBIE, ŻE RACZEJ ZAWIJASZ SIĘ W SWÓJ 
KOLOROWY KOKON I ZAPADASZ W ZIMOWY SEN.
Wbrew pozorom mam dość czarny charakter. (śmiech) Nie 
zawsze jestem taka kolorowa, i to słychać także w tekstach. 

Jesień to najbardziej twórczy czas, więc spę-
dzam go na pisaniu piosenek. To takie zajęcie, 
w którym człowiek musi się ze sobą zmagać 
i męczyć. Zimą przesiedzieliśmy wiele godzin 
w studiu, poza tym praca nad graficzną i pla-
styczną koncepcją tej płyty też trwała długo 
i rodziła się równolegle z muzyką. Bardzo się 
cieszę, kiedy łapię moment ostatecznej decyzji, 
bo do czasu, kiedy jej nie podejmę, chodzę stru-
ta i nie da się ze mną rozmawiać.

SĄ PŁYTY WYRAŹNIE NACECHOWANE PORAMI 
ROKU. „KAKTUS” BYŁ BARDZO LETNI, WRĘCZ 
TROPIKALNY. „PYSK” MOŻE BYĆ WIOSENNY.
Ktoś powiedział mi, że czuje w nim zimę 
oraz wiosnę, ale dopiero budzącą się do życia. 
W piosence „Smog, Lastriko” pojawia się śnieg 
i plucha, więc to nie jest wcale taki wiosen-
ny obraz Warszawy. Mimo wszystko barwy, 
które są w tej muzyce, są wiosenne w nastro-
jach. Bywa również „ciemno” – jak głosi tytuł 
jednej z piosenek.

CZY PRYWATNIE, JAKO SŁUCHACZKA, MASZ 
SWOICH LETNICH I ZIMOWYCH ARTYSTÓW?
Na pewno mam takich, do których wracam 
w zimowe wieczory, aby się przy nich ogrzać. 
Są też letnie piosenki, do których chce się 
wracać, bo napawają radością i pozytywną 
energią, ale dobrze ich słuchać także, na 
przekór, zimą. (śmiech) Jesienią lubię słuchać 
muzyki np. Fismolla – jest idealna na wieczór 
z kubkiem herbaty.

KIM JEST TA DZIEWCZYNA NA OKŁADCE 
NOWEGO WYDAWNICTWA?
Po pierwsze człowiekiem otwartym na ludzi, 
takim, co ciągle szuka, ale już osadzonym 
w rzeczywistości i z poczuciem bycia w do-
brym miejscu i dobrym czasie. Bywam również 
szczęśliwa. Jestem też twórcą, tworzenie rzeczy 
towarzyszy mi przez całe życie.

JEŚLI KTOŚ SIĘGNIE PO TĘ PŁYTĘ, NIE ZNAJĄC 
WCZEŚNIEJSZEJ, CO POWIEDZIAŁABYŚ MU 
DO UCHA, STOJĄC OBOK NIEGO PRZY PÓŁCE 
Z PŁYTAMI?
Szeptaniem do ucha nawiązuje się intymny 
kontakt. Te piosenki niosą ze sobą potencjał 
szeptania. Więc może wyszeptałabym: „Jeśli 
chcesz sobie poszeptać, to kup, posłuchaj”. 
Lubię tę płytę za kontrasty – jest tam energia 
i high, ciemność i mrok, ostry beat i mocne 
leady. Jest też ballada, która mnie wzrusza. To 
moja muzyka. Tak mi w duszy gra.

JAKIEGO JEST KOLORU?
Ona ma wiele kolorów, nie nadawałabym jej 
tylko jednego. Przechodzi od delikatnych różów, 
przez czerwień do odcieni bordo. Nadałabym 
jej właśnie taką gamę kolorystyczną.
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DLACZEGO JEDNAK MUZYKA MUSI KOEGZYSTOWAĆ 
Z OBRAZEM?
To wymóg dzisiejszych czasów – bo dziś wszystko 
oglądamy i ja też to robię. Niektóre piosenki trudno 
byłoby zrozumieć, gdyby nie obejrzało się ich z tele-
dyskiem. Są twórcy, których to potwornie denerwuje, 
bo muzyka sama w sobie jest wystarczającą formą. Ja 
uważam, że dobry obraz pomaga muzyce. Lubię abs-
trakcyjne klipy, które wcale nie każą interpretować tek-
stu jeden do jednego albo takie, które zaskakująco inter-
pretują go inaczej, niż by się wydawało. To też utrudnia 
artystom kontakt z ludźmi, bo jeśli jest się muzykiem, 
nie trzeba być równolegle artystą plastykiem czy twór-
cą wizualnym. Ja na szczęście dużo, co związane z tym 
jak wygląda Bovska i jej płyta, jestem w stanie zrobić 
sama, natomiast nigdy obrazek filmowy czy zdjęcie nie 
będzie tylko i wyłącznie wizją artysty.

CZY JESTEŚ W TAKIM RAZIE ARTYSTKĄ KONCEPTUALNĄ? 
W zależności jak rozumieć to słowo – w pewnym 
sensie tak, w znaczeniu konceptu całości. Taką kon-
ceptualną, czyli wymyśloną od początku do końca 

UWAŻAM, ŻE DOBRY 
OBRAZ POMAGA MUZYCE. 
LUBIĘ ABSTRAKCYJNE 
KLIPY, KTÓRE WCALE NIE 
KAŻĄ INTERPRETOWAĆ 
TEKSTU JEDEN DO 
JEDNEGO ALBO TAKIE, 
KTÓRE ZASKAKUJĄCO 
INTERPRETUJĄ GO 
INACZEJ, NIŻ BY SIĘ 
WYDAWAŁO. 
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artystką jest Björk. Tacy artyści mnie interesują, 
mam potrzebę, żeby tworzyć swój świat w ten 
sposób. Ale to wszystko wychodzi z muzyki – ona 
jest najważniejsza.

TY WYMYŚLIŁAŚ SIEBIE.
To bierze się z potrzeby pisania piosenek. Są artyści, 
którzy śpiewają piosenki napisane przez innych 
kompozytorów, choć mnie najczęściej nie przekonu-
ją. Lubię autorskie, twórcze projekty o różnych cha-
rakterach, nie inspiruję się tylko jednym gatunkiem 
muzycznym. To słychać na moim albumie.

ZASTANAWIAM SIĘ, JAK TWORZYSZ TEKSTY – BO ZESTAWIASZ 
ZE SOBĄ CZĘSTO NIEPASUJĄCE DO SIEBIE SŁOWA, KTÓRE 
TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ, ALE TEŻ BUDUJĄ OBRAZ CIEBIE 
W USZACH I GŁOWACH SŁUCHACZY. JAK WYGLĄDA PRACA NAD 
TEKSTEM? PODSŁUCHUJESZ LUDZI?
Podsłuchuję ludzi, to prawda. (śmiech) Zapisuję sobie zbitki 
słów, szukam ich, kiedy wymyślam piosenki. Piszę w domu, 
siedząc w fotelu albo piszę w nocy, gdy nie mogę spać, bo jestem 
w procesie, kiedy mam coś na myśli i nie mogę tego uchwycić. 
To ogromny intelektualny wysiłek, na który składają się inten-
sywne momenty skupienia. To nie natchnienie, to praca. Mam 
studio, wszystko gotowe, a ja nie mam tekstu! Wtedy po prostu 

PEŁNA WERSJA WIDEO 
NA WWW.ANYWHERE.PL
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siadam i piszę. Przeglądam wcześniejsze notatki i nagle 
okazuje się, że łączą mi się kropki. Często zmieniam 
tekst pod wpływem muzyki. Nie można wybrać, co jest 
ważniejsze – ten związek jest bardzo nierozłączny... Do 
pisania tekstu musi być cisza – dlatego dobrze pisze mi 
się w studiu. Ta cisza tam aż brzmi!

NA NAJNOWSZYM ALBUMIE PUNKTUJESZ SŁOWA-
KLUCZE DLA WSPÓŁCZESNYCH MILLENIALSÓW: 
GLUTEN, SMOG, MLEKO SOJOWE. CZY TO MUZYKA 
DLA MILLENIALSÓW (INACZEJ „POKOLENIE Y” – TO 
OSOBY URODZONE POMIĘDZY 1980 A 2000 ROKIEM 

– PRZYP. RED.)?
Może tak? Trudno wniknąć w ich umysł  
osobie starszej…

MYŚLĘ, ŻE TY DO NICH NALEŻYSZ! TO MUZYKA 
MILLENIALSÓW I DLA MILLENIALSÓW.
Czuję się wyjęta z lat 90., ale moje piosenki trafia-
ją do bardzo młodej publiczności, młodej do tego 
stopnia, że nawet nie spodziewałam się, że moje 
teksty będą śpiewać dziesięciolatki. Na koncertach 
są i bardzo młodzi, i starsi ode mnie słuchacze. To 
dla mnie ogromne wyróżnienie. Pisząc te piosenki, 
nie kierowałam ich do żadnej grupy, bo tak napraw-
dę pisałam je dla siebie. Te słowa z piosenki „Wek”, 
o których mówisz, czyli „woda kokosowa”, „z ryżu 
wafel” – to słowa wypowiedziane z przymrużeniem 
oka i lekkim uśmiechem, spojrzenie na ten świat 
przez filtr. Uczestniczymy cały czas w tym życiu, ja 
również. Też mam karnet na siłownię! Skądś muszą 
brać się te teksty! Mam ogromny apetyt na pisanie 
moich piosenek.

NIE BOISZ SIĘ UŻYWAĆ SŁÓW, KTÓRYCH MILLENIALSI 
TAKŻE SIĘ NIE BOJĄ: KOCHAM, PRAGNĘ, PIESZCZĘ.
To są super słowa! Trzeba ich używać jak najczę-
ściej! Lubię, gdy piosenka jest intymna, dociera do 
ciebie i cię drąży. Po to też ona jest. Jeśli tekst sta-
nowi esencję, to trzeba mówić o rzeczach istotnych. 
W moich tekstach dużo jest słów cielesnych, do 
dotykania – staram się żyć tu i teraz, dla mnie jed-
ność ciała i umysłu jest bardzo istotna. Te inspiracje 
słowne biorą się z mojego doświadczenia życiowego 
i zainteresowania tańcem współczesnym, ruchem 
i improwizacją.

PISZĄC TE PIOSENKI, NIE KIEROWAŁAM ICH DO ŻADNEJ 
GRUPY, BO TAK NAPRAWDĘ PISAŁAM JE DLA SIEBIE. TE 
SŁOWA Z PIOSENKI „WEK”, O KTÓRYCH MÓWISZ, CZYLI „WODA 
KOKOSOWA”, „Z RYŻU WAFEL” – TO SŁOWA WYPOWIEDZIANE 
Z PRZYMRUŻENIEM OKA I LEKKIM UŚMIECHEM, SPOJRZENIE 
NA TEN ŚWIAT PRZEZ FILTR.
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JAK PRZEDSTAWIASZ TĘ INTYMNOŚĆ NA KONCERTACH?  
BO TO NIE JEST DOBRE ŚRODOWISKO DO INTYMNOŚCI.
Bywa trudne, ale nie zawsze. Jeśli klub jest pełen ludzi, 
wchodzi się na scenę, człowiek dostaje tę energię jednym 
haustem i nie sposób się nie uśmiechać. Przekazywanie 
intymnych rzeczy poprzez piosenki nie jest trudne. Ja tych 
rzeczy nie potrafiłabym powiedzieć, ale mogę je zaśpie-
wać. Jestem wtedy w swoim świecie.

JAKIEGO SŁOWA NIE UŻYŁABYŚ NIGDY W PIOSENCE?
Chyba nie ma takiego słowa. Nie mam może potrzeby uży-
wania w swoich piosenkach przekleństw. Ale przekleństwo 
użyte w odpowiednim miejscu i czasie potrafi zastąpić 
wiele słów – czasem jest konieczne. Nie lubię też słowa „nie-
nawidzę”. Staram się nie nienawidzić, dlatego może go nie 
lubię, choć pewnie potrzebne jest w słowniku. Zdarza się, że 
się kogoś nienawidzi, ale warto z tym walczyć, bo to niszczy 
człowieka od środka.

ZNAMY TWÓJ PIERWSZY SINGIEL, CZYLI UTWÓR „CYRK” 
I NAGRANY DO NIEGO TELEDYSK. CZY W TWOIM DOMU, 
TAK JAK W PRZESTRZENI W KLIPIE, TEŻ WSZYSTKO JEST 
LILA-RÓŻ?
W moim mieszkaniu jest bardzo kolorowo! Na ciemniej-
szym tle kolorowe przedmioty wychodzą na pierwszy 
plan. W moim domu jest ich dużo, jestem zbieraczem ksią-
żek i gadżetów. Nie jestem też specjalnie uporządkowana, 
więc nie jest tak symetrycznie jak w teledysku.

SYMETRIA W TELEDYSKU ODDAJE TWOJE ZAMIŁOWANIE DO 
RYMÓW, PRAWDA?
Rymy są wspaniałe! (śmiech) Można się nimi bawić, by-
wają infantylne, więc trzeba z nimi również uważać. Lubię 
rymy ukryte, jest ich trochę w tych piosenkach.

A W ŻYCIU – GDZIE RYMY ZNAJDUJĄ ODZWIERCIEDLENIE?
Dobre relacje z ludźmi to dobre rymy. W życiu przydaje 
się także poczucie humoru – jeśli objawia się rymem, to 
na pewno pomaga.  

  IN ENGLISH

WORDS TO TOUCH 

To say that Bovska is terrific is accurate, but too obvious. 
Still, what words could describe such a colourful bird 
on the Polish music stage, a mature and self-aware 
artist with coloured pencils in one hand and a mike in 
the other. We met right after the premiere of her latest 
album ‘Pysk’ when spring began to bloom in Poland. 
Listening to her music, you will embark on a journey to 
a sky-blue lagoon; Magda Grabowska’s music and smile 
add colours to the dull reality of everyday life.  

SPRING IS A PERFECT TIME TO RELEASE SUCH 
A COLOURFUL ALBUM AS YOURS. YOUR MUSIC MAKES THE 
WORLD TURN WARM AND MERRY – IT FEELS LIKE THE FIRST 
RAYS OF SUNSHINE IN SPRING.
I admit it cost me a great deal of work in autumn and 
winter. Against all odds, I wanted to add and arrange 
these colours, so that it would all explode in spring. I hope 
the inner side of the album is surprising.

WHAT IS SURPRISING IS THAT YOU FUNCTION IN WINTER. 
I WOULD SAY YOU RATHER ROLL IN A COLOURFUL COCOON 
AND FALL INTO WINTER SLEEP.
Against all appearances, my personality is quite dark. 
(laughing) I’m not always so colourful, and that also shows 
in my lyrics. Autumn is the most creative period, so I spend 
it on writing songs. This involves inner fight and struggle. 
We spent many hours in the studio in winter; what’s more, 
this album’s graphic and aesthetic concept also required 
some time and evolved together with music. I’m really glad 
to capture the moment when the final decision is made, 
because until I make it, I’m down in the dumps and I don’t 
feel like talking.

SOME ALBUMS CARRY FEATURES OF PARTICULAR SEASONS. 
‘KAKTUS’ WAS SUMMERLIKE, NOT TO SAY TROPICAL. ‘PYSK’ MAY 
BE SPRINGLIKE.
Someone told me that the album makes you feel winter and 
spring, the time when the world is coming alive again. The 
song ‘Smog, Lastriko’ shows the image of Warsaw covered 
in snow and mud – not very springlike, is it? Still, this music 
evokes spring colours in your mind. Some of them are also 
dark – one of the songs is entitled ‘Ciemno’ (Eng.: Dark).

DO YOU PERSONALLY HAVE YOUR SUMMER AND WINTER 
ARTISTS THAT YOU LISTEN TO?
For certain, there are some whom I listen to in winter evenings, to 
warm myself up. There are also summer songs to which I want to 
come back because they make me cheerful and energetic; but it’s 
also good to listen to them in winter, despite the circumstances. 
(laughing) In autumn I like listening to Fismoll, for example – it’s 
perfect for an evening with a cup of tea.

WHO’S THAT GIRL IN THE NEW COVER?
First of all, she’s an open-minded person; someone who always 
looks for something, but has her feet on the ground and feels she 
is in the right place and time. I happen to be happy. I’m also an 
artist, the process of creation is present through all my life.

SUPPOSE THAT SOMEONE WHO DOESN’T KNOW YOUR 
PREVIOUS ALBUM TAKES THIS ONE IN HIS HANDS – WHAT 
WOULD YOU TELL HIM IF YOU STOOD NEXT TO HIM BY A SHELF 
WITH ALBUMS?
Whispering in someone’s ear allows you to get intimate with 
that person. These songs have a potential of whispering. 
Perhaps, I would whisper, ‘If you want to whisper, buy it 
and listen to the sounds.’ What I like about this album is its 
multidimensionality and contrast – it’s energetic and high, 
evokes darkness and gloom, contains hard beats and strong 
leads. There’s also a ballad that moves me. It’s my music. 
That’s what’s in my heart.

WHAT COLOUR IS IT?
It’s in many colours, I can’t really pick one. If I were to pick 
a range of colours, I’d say it goes from subtle rose, through 
red, to claret. 

WHY DOES MUSIC HAVE TO COEXIST WITH IMAGE?
Our times require such coexistence – nowadays, we watch 
everything, and I do that too. Some songs would be difficult 
to understand without a video. Some artists are furious at it 
because to them, music is a form in its own right. But I believe 
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that a good image complements music. I like 
abstract clips which don’t impose one-to-one 
interpretation of lyrics or which interpret them 
in a surprising way. It hinders the contact with 
the audience though; if you’re a musician, you 
don’t have to excel at creating images at the same 
time. Fortunately, I can deal with a number of 
aspects related to my image and the image of my 
album myself; but a video or a photo will never 
be based solely on the artist’s conception.

ARE YOU A CONCEPTUAL ARTIST THEN? 
It depends on what you understand by 

‘conceptual’ – I am, to some extent, as far as 
the general concept is concerned. Björk is an 
example of such a conceptual artist, that is an 
artist created in every detail. I’m captivated by 
such people; I need to create my world in such 
a way. But music is the starting point, as it’s the 
most important element.

YOU HAVE CREATED YOURSELF.
It’s related to an urge to write songs. Some 
artists perform songs written by other 
composers, but they rarely convince me. I like 
creative author’s projects of various nature; 
I’m inspired by a number of music genres. My 
album shows it.

I’VE BEEN WONDERING HOW YOU WRITE YOUR 
LYRICS – YOU OFTEN COMBINE WORDS THAT 
DON’T GO TOGETHER, BUT IN THE END, THEY 
FORM YOUR WORK AS A WHOLE; BESIDES, THEY 
CREATE YOUR IMAGE IN YOUR FANS’ EARS AND 
MIND. HOW DO YOU COME UP WITH LYRICS TO 
YOUR SONGS? BY EAVESDROPPING?
Yes, I admit I’m an eavesdropper. (laughing) 
I jot down word clusters and afterwards, I look 
for them when I’m writing a song. I write at 
home, sitting in an armchair, or I write at night 
when I can’t sleep because of thoughts spinning 
in my head which I can’t capture. It’s a huge 
mental effort requiring moments of intensive 
concentration. It’s not inspiration, it’s work. 
I have a studio, everything is ready, and I don’t 
have the lyrics! And then I just sit down and 
write. I browse my notes, and suddenly it turns 
out that it all begins to add up. I often change 
lyrics because of music. It’s impossible to decide 
which one is more important – they’re massively 
interdependent… When I’m writing a song, 
I need silence – that’s why a studio is a good 
place to write. You can hear the silence there!

YOUR LATEST ALBUM STRESSES KEYWORDS 
FOR CONTEMPORARY MILLENNIALS: GLUTEN, 
SMOG, SOY MILK. IS YOUR MUSIC TARGETED AT 
MILLENNIALS (ALSO KNOWN AS ‘GENERATION Y’ 

– PEOPLE BORN BETWEEN 1980 AND 2000  
– EDITOR’S NOTE)? 
Perhaps. For an older person, it’s difficult  
to reach them…

BOVSKA, CZYLI MAGDA GRABOWSKA-WACŁAWEK 

Polska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Wydała dwa 
albumy – debiutancki „Kaktus” oraz kolejny „Pysk”. Za swój debiut 
została nominowana do nagrody Fryderyk, a także do nagrody 
MTV Music Awards. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie oraz stołeczną Akademię Sztuk Pięknych.
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Podziękowania dla Restauracji Piwna 47 w Gdańsku za udostępnienie wnętrza na potrzeby sesji zdjęciowej. 

I THINK THAT’S WHERE YOU BELONG! IT’S 
THE MUSIC OF MILLENNIALS AND FOR 
MILLENNIALS.
I feel rooted in the 90s, but my songs reach 
very young audience; I was surprised to 
find out that ten-year-olds would sing my 
songs. People from various age groups 
come to my concerts – ranging from 
very young to older than me. I feel really 
honoured. When I was writing these 
songs, I didn’t have any particular target 
group in my mind, because primarily, 
I was writing them for me. Lyrics to ‘Wek’, 
which you’re talking about, that is ‘coconut 
water’, ‘rice wafer’ – these jocular phrases 
are a tongueincheek look at the world. We 
participate in this life all the time, and I do 
as well. I also have a gym membership 
card! I have to find inspiration somewhere! 
My appetite for writing songs is insatiable.

YOU’RE NOT AFRAID OF WORDS WHICH 
MILLENNIALS ALSO BOLDLY USE: LOVE, 
DESIRE, CARESS.
These words are great! They should be 
used as often as possible! I like intimate 
songs which touch you and make you 
shiver. This is what they are for. If lyrics 
are the essence of a song, they should 
describe something important. My lyrics 
contain many tangible words, words to 
touch – I try to live here and now; I highly 
value the harmony of body and mind. 
I draw inspiration from my experience 
and interests in contemporary dance, 
movement, improvisation.

HOW DO YOU CREATE INTIMACY 
AT CONCERTS? IT’S NOT AN 
INTIMACYFAVOURABLE ENVIRONMENT.
It’s sometimes difficult, but that’s not a rule. 
If a club is filled to capacity, you go on stage, 
gasp the energy, and it makes you smile 
in an instant. It’s not difficult to convey 
intimate emotions through songs. I couldn’t 
say those things, but I can sing them easily. 
I’m in my element then.

IS THERE A WORD THAT YOU WOULDN’T 
USE IN YOUR SONG?
Not really. Perhaps, I don’t feel the need 
to swear in my songs. But swearing in an 
appropriate place and time may convey 
a meaning of many words – and it’s 
sometimes necessary. Neither do I like the 
word ‘hate’. I try not to hate; maybe that’s 
why I don’t like it although I’m aware that 
it’s a necessary item in a dictionary. You 
sometimes hate somebody, but you should 
fight the feeling because it kills you from 
the inside.

WE KNOW YOUR FIRST SINGLE, THAT IS ‘CYRK’, AND ITS VIDEO. 
IS YOUR HOUSE, JUST LIKE THE SPACE IN THE CLIP, ARRANGED 
IN LILAC ROSE?
My apartment is very colourful! Colourful items come to the 
fore against the dark background. I collect books and gadgets, 
so I have a lot of stuff. I’m quite disorganised, so it’s not as 
symmetrical as shown in the video.

THE SYMMETRY IN THE VIDEO SYMBOLISES YOUR FONDNESS 
FOR RHYMES, DOESN’T IT?
Rhymes are terrific! (laughing) You can play with them; 
they’re sometimes childish, so you must be careful. I like 
hidden rhymes; these songs contain a bit of them.

AND WHAT DO RHYMES SYMBOLISE IN EVERYDAY LIFE?
Good relations with other people are good rhymes. You need 
a sense of humour as well – if it manifests itself in the form of 
rhymes, it surely helps.  
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KAZIMIERZ DOLNY - MAŁE MIASTECZKO NAD WISŁĄ – TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
UROKLIWYCH ZAKĄTKÓW W POLSCE. NIEGDYŚ MIASTO KRÓLEWSKIE,  
DZIŚ „SZKATUŁKA” WYPEŁNIONA PERŁAMI ZACHWYCAJĄCEJ RENESANSOWEJ 
ARCHITEKTURY, MALOWNICZYCH DREWNIANYCH WILLI, PODCIENI I GANKÓW. 

  tekst i zdjęcia: URZĄD MIASTA KAZIMIERZ

MAGIA NAD WISŁĄ
Kazimierz Dolny
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Niespotykany nigdzie indziej krajobraz Małopolskiego 
Przełomu Wisły z górującymi nad doliną rzeki wzgó-
rzami, porozcinanymi gęstą siecią wąwozów, porosły-

mi lasami i sadami. Atmosfera dawności i czasu zastygłego 
w bielejących kamieniach porosłych dzikim winem, ślady 
żydowskiego „sztetl Kuzmir” oraz tradycja kolonii artystycz-
nej dodają miasteczku magii i tajemniczości, przyciągając 
z ogromną siłą i zapadając głęboko w serce.

Początki Kazimierza Dolnego sięgają średniowiecza. Już 
w XI w. istniała tu osada zwana “Wietrzną Górą”. Od koń-
ca XIII w. przez Kazimierz biegł jeden z głównych szlaków 
handlowych. Z początkiem XX w. miasteczko weszło w „wiek 
sztuki”, stając się ulubionym plenerem malarskim i siedzibą 
kolonii artystycznej. Po wojnie znów zaczęli zjeżdżać tu ma-
larze pejzażyści, pojawiły się ogólnopolskie festiwale - Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, filmowy, cykle koncertów organo-
wych, kultury żydowskiej. I tak jest do dziś. 

ZABYTKI I MIEJSCA
Kościół farny to najstarsza spośród trzech świątyń w mia-
steczku. Jej początki sięgają roku 1325. Świątynia rozbudowa-
na przez Jakuba Balina w stylu tzw. „renesansu lubelskiego” 
(ostatnia przebudowa w latach 1610-1613). Kościół kryje we 
wnętrzu m.in. najstarsze w Polsce organy z 1620 r. 

Zamek wzniesiony został w XIV w. Pierwotną twierdzę two-
rzyły kamienne, sięgające wysokości 7 metrów mury, z czworo-
kątną wieżą w narożniku. Mury otaczały obszerny, nieregular-
ny dziedziniec. Zamek i wieża to wspaniałe punkty widokowe. 

Kamienice Przybyłowskie pod św. Mikołajem i św. 
Krzysztofem - jedne z najsłynniejszych polskich kamienic 
epoki renesansu, powstałe w 1615 r. Ich właścicielami byli 
bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie, którzy przyozdobili je 
wizerunkami swoich świętych patronów (stąd nazwy). Całość 
fasad wieńczą okazałe późnorenesansowe attyki. 

Mięćmierz to średniowieczna osada, której mieszkańcy trud-
nili się flisactwem i rybołówstwem. Dziś stanowi niemal żywy 
skansen. Wyjątkowa drewniana zabudowa nadaje jej niezwykłe-
go charakteru. Kilka chałup i stodół nadal krytych jest strzechą. 

Pierwsze wzmianki o Górze Trzech Krzyży pochodzą 
z XVI w. Krzyże przez lata były odnawiane i konserwowa-
ne lub wręcz rekonstruowane. Ich symbolika nawiązuje 
do upamiętnienia epidemii z początków XVIII w. Odnoszą 
się do tego napisy widniejące na środkowym krzyżu. 
Panoramę rozciągającą się ze wzgórza można zaliczyć  
do niepowtarzalnych. 

Lessowe wąwozy stanowią jedną z największych atrakcji 
związanych z Kazimierzem Dolnym. Ich gęstość przekracza 10 
kilometrów długości na 1 km2 . Do najbardziej znanych należą: 
Korzeniowy Dół, Plebanka i Granicznik. Ten pierwszy nie jest 
zbyt długi, w sam raz na spacer nawet z dziećmi, a kilkume-
trowej wysokości ściany porośnięte korzeniami drzew wprost 
zachwycają swoimi kształtami. 

IMPREZY I FESTIWALE
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (czerwiec) to cyklicz-
na impreza, promująca kulturę ludową i folklor. Biorą w niej 
udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na tradycyj-
nych instrumentach i zespoły śpiewacze. Wydarzeniu od lat 
towarzyszą Targi Sztuki Ludowej. Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych to najbarwniejsza, najgwarniejsza i najbardziej 
rozśpiewana kazimierska impreza.
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Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (sierpień) to święto 
filmowej różnorodności, najprzyjemniejsza impreza lata. 
Festiwal stał się jedną z największych filmowych imprez 
prezentujących najcenniejsze polskie i zagraniczne pro-
dukcje. Ideą, która przyświeca organizatorom, jest łączenie 
twórcy z odbiorcą literatury, muzyki, plastyki, fotografii, czyli 
wszystkich dyscyplin, z których czerpie X Muza. Siłą festiwalu 
jest możliwość codziennego spotkania z artystami - czerwony 
dywan zastąpiliśmy kawiarnią festiwalową, w której każdy 
może spotkać swoich ulubieńców.

Kazimiernikejszyn (lipiec) to wydarzenie, które funduje 
przygodę daleko wykraczającą poza tradycyjne festiwalowe 
ramy. Koncerty żywiołowe, grane przez muzyków, którzy 
nade wszystko cenią zabawę i kontakt z publiką. Do tego pełen 
relaks na półdzikiej plaży, w lesie i kazimierskich wąwozach, 
z hamakami, leżakami, strefa nudy, kanioning, pływanie 
łodziami pychowymi oraz silent disco w środku miasta. 

Kazimierski Jarmark Świąteczny (grudzień) połączo-
ny jest z Kiermaszem Smaków Regionalnych „Zasmakuj 
w Kazimierzu”, podczas którego można spróbować tradycyj-
nych potraw regionalnych, świątecznych, produktów ekolo-
gicznych itp. Największą atrakcją dla najmłodszych uczestni-
ków Jarmarku jest przyjazd na kazimierski rynek Mikołaja ze 
słodkimi upominkami.  

  IN ENGLISH

KAZIMIERZ DOLNY  
– MAGIC BY THE VISTULA 

Kazimierz Dolny – a small town by the Vistula 
– is one of the most charming places in Poland. 
Once a royal town, today it’s a “jewel casket” 
filled with pearls of awe-inspiring Renaissance 
architecture, as well as picturesque wooden 
villas, arcades and porches. 

Unique landscape of the Lesser Poland Gorge of 
the Vistula features hills that tower over the valley, 
are criss-crossed with a dense network of ravines 
and are overgrown with forests and orchards. 
The atmosphere of a bygone era, time captured in 
albescent stones wreathed with wild grapevines, 
traces of Jewish “sztetl Kuzmir” and the tradition 
of an artistic colony make the town magical and 
mysterious, which attracts visitors and leaves an 
indelible mark in everyone’s hearts.

The beginnings of Kazimierz Dolny date back to 
the Mediaeval Ages. As early as in the 11th century, 
there was a settlement called “Wietrzna Góra” (Pol.: 

“Windswept Hill”) there. At the turn of the 20th 
century, the town entered “the age of art,” becoming 
one of the favourite locations for painters and the 
seat of the artistic colony. After the war, it started 
to attract landscape painters again, and there 
appeared national festivals too, such as the Festival 
of Folk Bands and Singers, a film festival, a festival 
of Jewish culture and cycles of organ concerts. And 
it’s been like this ever since.

IDEĄ, KTÓRA PRZYŚWIECA 
ORGANIZATOROM, JEST ŁĄCZENIE 
TWÓRCY Z ODBIORCĄ LITERATURY, 
MUZYKI, PLASTYKI, FOTOGRAFII, 
CZYLI WSZYSTKICH DYSCYPLIN, 
Z KTÓRYCH CZERPIE X MUZA.
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HISTORICAL MONUMENTS AND SITES
Parish church of St. Bartholomew and John the 
Baptist is the oldest of three temples in the town. It 
dates back to 1325. The temple was expanded by 
Jakub Balin in the style of “Lublin Renaissance” 
(the last renovation was carried out in years 1610-
1613). The church boasts e.g. the oldest organ in 
Poland that dates back to 1620. 

The castle in Kazimierz Dolny was built in the 
14th century. The original fortress was made up 
of 7-metre-high stone walls with a quadrangular 
tower in the corner. The walls surrounded a vast, 
irregular yard. Both the castle and the tower 
constitute great viewpoints.

Built in 1615, St. Nicholas and St. Christoper 
Tenement Houses are ranked amongst the most 
famous Polish tenement houses of the Renaissance 
era. They belonged to brothers Mikołaj and Krzysztof 
Przybyłowie who decorated them with images of 
their patron saints (hence the houses’ names).The 
façades are crowned with late-Renaissance attics. 

Mięćmierz is a mediaeval settlement whose 
inhabitants occupied themselves with rafting 
and fishing. Today, it constitutes an almost living 
heritage museum. Unique wooden buildings make 
the whole place exceptional. Several huts and barns 
still have thatched roofs.

First mentions of the Three Crosses Hill date back 
to the 16th century. The crosses were renovated, 
maintained and sometimes almost reconstructed. 
Their symbolism, especially inscriptions on the 
middle cross, refers to the epidemics that broke out 
in the first years of the 18th century. The panorama 
visible from the hill is truly unforgettable. 

Loess ravines are amongst the greatest attractions connected with 
Kazimierz Dolny. Their density exceeds 10 kilometres in length per 1 
km2. To the most famous ones belong Korzeniowy Dół, Plebanka and 
Granicznik. Korzeniowy Dół is not very long, perfect for a walk even with 
children, and the shapes of several-metre-high walls overgrown with tree 
roots are simply breathtaking.

EVENTS AND FESTIVALS
The Festival of Folk Bands and Singers (held in June) is an annual event 
promoting folk culture and folklore. The participants are folk bands, 
instrumentalists playing traditional instruments and vocal groups. For 
years, the event has been accompanied by the Folk Art Fair. The Festival 
of Folk Bands and Singers is the most colourful, bustling and song-filled 
event in Kazimierz Dolny.

Two Riversides Film and Art Festival (held in August) is a holiday of 
cinematic diversity and the most pleasant summer event. The festival 

has become one of the biggest film festivals presenting the most valuable 
Polish and foreign productions. The organizers’ idea is to connect creators 
with the recipients of literature, music, fine arts, photography, in other 
words, all disciplines of the Tenth Muse. The greatest advantage of the 
festival is the possibility to meet artists – instead of the red carpet, we can 
visit a festival café in which everyone can meet their favourite creators.

Kazimiernikejszyn (held in July) is an event which constitutes an 
adventure that goes far beyond traditional festival frames. It features 
lively concerts, performed by musicians who, above all, value fun and 
contact with their audience. The added advantage is relaxation on a half-
wild beach, in a forest and in ravines, with hammocks or deckchairs; we 
can also choose the Boredom Zone, canoeing, paddling down in boats or 
a silent disco in the heart of the town. 

Christmas Market in Kazimierz Dolny (held in December) is combined 
with the Regional Food Fair called “Delight in the Taste of Kazimierz,” 
during which you can try traditional local dishes, Christmas delicacies, 
ecological food, etc. The greatest attraction for the youngest participants is 
the arrival of Santa Claus with sweet gifts.  
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Wśród wielu specjałów hotelowej restauracji dużą 
popularnością wśród gości cieszy się sałatka (na 
zdjęciu po lewej), która podawana jest z sezonowaną 
polędwicą wołową, domowym winegretem, kremem 
balsamicznym oraz owocami letnimi z Lubelszczyzny. 
Dla dodania całości charakteru oprószana jest ziar-
nami czarnuszki. Wielką gratką dla smakoszy jest też 
pierś z kaczki w karmelizowanych owocach sezono-
wych podana na puree marchewkowym z palonym 
kalafiorem romanesco (na zdjęciu po prawej).  

  IN ENGLISH

CULINARY DELIGHTS ON THE VISTULA 
If you visit Kazimierz Dolny, it would be worthwhile 
to stay at Pensjonat Kazimierski – an elegant and 
modern building, harmonious with the town’s 
architecture. Inside, we’ll find an esteemed 
restaurant that serves dishes from all over the 
world. In the accommodation offer, there are 24 
comfortable rooms and a deluxe apartment.

What is especially popular among many delicacies 
served in the hotel restaurant is a salad (left) which 
is served with seasoned beef sirloin, homemade 
vinaigrette dressing, balsamic cream and summer 
fruit from Lublin area. To make it even more 
exceptional, it’s sprinkled with nigella. Gourmets 
will be also very pleased with a duck’s breast in 
caramelised seasonal fruit served on carrot purée 
with smoked romanesco cauliflower (right).  

Będąc w Kazimierzu Dolnym warto zatrzymać się 
w Pensjonacie Kazimierskim - eleganckim i nowocze-
snym obiekcie, harmonijnie wkomponowanym w ar-

chitekturę miasta. W obiekcie znajdziemy cenioną restaurację, 
serwującą dania z różnych stron świata. W ofercie noclegowej 
są 24 komfortowe pokoje i apartament de luxe.

KULINARNE 
ZACHWYTY  
NAD WISŁĄ

  tekst: PAWEŁ DURKIEWICZ   
  zdjęcia: MAT. PRASOWE
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PAMIĘTAM JAK DZIŚ NASZE PIERWSZE SPOTKANIE. MOI INWESTORZY PRZYJECHALI  
DO MNIE ZE SWOIM URODZONYM TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ MŁODSZYM SYNEM JASIEM.  

  tekst: LUCYNA KOŁODZIEJSKA     zdjęcia: FOTO&MOHITO

PRZEPIS NA dom
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rodą, stanowiące harmonijną całość z architekturą domu, 
co nie jest wcale takie częste. Kolor stolarki okiennej, bramy 
garażowe i elewacja pięknie dopełniają charakter wnętrza, 
albo odwrotnie - to wnętrze domu nawiązuje do jego kompozy-
cji widzianej z zewnątrz.

Trochę nietypowe było to nasze pierwsze spotkanie. 
Spotkałam się z inwestorami w moim domu, będąc akurat 
w trakcie zmiany pracowni. Zdecydowałam się zająć się ich 
domem mimo, że już wcześniej inne biuro rozpoczęło prace 

Okazało się, że podróż - jak na możliwości takiego malu-
cha - była długa, bo aż z Tczewa do Gdańska. Warto 
było jednak ją odbyć. Zapoczątkowała bowiem naszą 

kilkuletnią współpracę, której celem była przemiana wnętrza 
ich domu. Dzisiaj Jaś jest już w szkole, a dom wciąż wygląda 
świeżo i nowocześnie.

Jest to interesujący przykład, który pokazuje, że można 
urządzić dobre wnętrze dla młodych ludzi - spójne i eleganc-
kie, ale zarazem nowoczesne. Pozwalające na kontakt z przy-
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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.

nad wnętrzem. Uśmiech tygodniowego Jasia był tak uroczy, dodatkowo 
właściciele byli bardzo otwarci na zmianę i moje zupełnie nowe pro-
pozycje, dzięki czemu nie musiałam trzymać się propozycji aranżacji 
poprzedniego biura. 

Nasze wspólne podejście do koncepcji domu zakładało właśnie że to 
ma być DOM, dom do mieszkania, ale raczej nie w myśl idei słynnego 
Le Corbusiera, a więc nie „maszyna do mieszkania”, jak zwykł mawiać 
słynny Francuz (Szwajcar z pochodzenia), lecz raczej Dobre Otwarte 
Miejsce. Miejsce, w którym miło spędzą się czas z dziećmi, chłopcy będą 
mogli ścigać się po obu poziomach, a ich mama nie będzie miała obaw, że 
spadną ze schodów. Miejsce, w którym jest zarówno mniejsza jadalnia 
przy kuchni – taka, w której usiądą z mamą do posiłku, gdy tata będzie 
w pracy- jak też i duża, z wygodnym stołem, przy którym dziadkowie 
rozsiądą się podczas świąt, a przyjaciele podczas imprez.

Wygodne łazienki zostały wykończone w nowoczesnym stylu, jest 
i duża komfortowa sypialnia mieszcząca w sobie garderobę i małą 
prywatną łazienkę. Brak kolekcji sztuki nowoczesnej nie oznacza, że na 
ścianach zawisły popularne dekoracyjne obrazki z Ikei. To dom, w któ-
rym przyroda wkracza do środka, co akcentują dębowe podłogi, rozłoży-
ste włoskie kanapy w kolorach ziemi w salonie, morskie błękity kolorów 
ścian i niektórych kafli oraz dodatków. Obudowa kominka w ciemnym 
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MIEJSCE, W KTÓRYM JEST 
ZARÓWNO MNIEJSZA JADALNIA 
PRZY KUCHNI – TAKA, W KTÓREJ 
USIĄDĄ Z MAMĄ DO POSIŁKU, GDY 
TATA BĘDZIE W PRACY- JAK TEŻ 
I DUŻA, Z WYGODNYM STOŁEM, 
PRZY KTÓRYM DZIADKOWIE 
ROZSIĄDĄ SIĘ PODCZAS ŚWIĄT, 
A PRZYJACIELE PODCZAS IMPREZ.



więcej na www.anywhere.pl

kamieniu nawiązuje do czarnych dodatków, ramek, grafik 
i drzwi. Kamień pojawia się też w kuchni, ale tutaj już jasny. 
Większość elementów wyposażenia wnętrza jest tak natural-
na jak otoczenie.

Pokoje chłopców urządzili w dużej mierze (z moimi podpo-
wiedziami) rodzice. Oko bardzo cieszy fakt, że są one spójne 
z resztą domu - widać, że idea wnętrza była trafiona w punkt, 
skoro i te dwa pomieszczenia są w podobnej stylistyce. 

Lubię ten dom jeszcze za dwa elementy: po pierwsze, to 
pierwsi klienci, którzy nie bali się czarnych drzwi, a zaprocen-
towało to pięknym wejściem do kuchni z przeszkleniem i ele-
ganckimi dwuskrzydłowymi drzwiami w holu wejściowym. 
Po drugie, plakaty muzyczne Dawida Ryskiego. Odkryłam 
go jakieś 6 lat temu, chyba dzięki mojej przyjaciółce mającej 
epizod zawodowy w wytwórni płytowej.

To świetny rysownik, który - będąc jednocześnie muzy-
kiem - wykonuje plakaty do tras koncertowych różnorakich 
artystów. Graficznie kapitalne, często zabawne i bardzo 
młodzieżowe, ale jednocześnie niesztampowe i ponadczasowe. 
Świetnie dodają w tym domu kropki nad "i", oddając ducha 
charakteru domowników.  

  IN ENGLISH

RECIPE FOR A HOUSE 

I remember our first meeting as if it was yesterday. My 
investors visited me with their younger son Jaś who had 
been born a week before. 

It turned out that the travel was very long for such a small 
baby, because from Tczew to Gdańsk. But it was worth it, since 
thanks to that we could commence our several-year-long 
cooperation, the aim of which was to transform the interiors 
of their house. Today, Jaś already goes to school, but the house 
still has a fresh and modern look.
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It’s an interesting example that shows that you 
indeed can design great interiors for young people – 
coherent and elegant, but at the same time modern, 
allowing for commuting with nature and constituting 
a harmonious whole with the overall architecture, 
which is not very common. The colour of window 
woodwork, garage gates and the façade compliments 
the character of the interiors beautifully, or perhaps 
it’s the other way around – it is the interiors that refer 
to the house’s composition viewed from the outside.

Our first meeting was quite untypical. I met with 
my investors in my house, and I was in the process 
of changing my studio. I decided to take care of their 
house, even though another agency had started 
working on it some time before. The smile of the 
one-week-old Jaś was simply cute, and the owners 
of the house were very open for changes and my 
suggestions, thanks to which I didn’t have to stick to 
the proposals made by the previous agency.

Our common approach to the transformation 
was that it was supposed to be a HOUSE, a house 
to live in, but not a “machine to live in,” as Le 
Corbusier, a famous Frenchman of Swiss origin 
used to say, but something more like a Good Open 
Place. A place where you will spend time with your 
children, where the boys will be able to play tag on 
both floors and their mom won’t have to worry that 
they will fall from stairs. A place in which there is 
both a smaller dining room close to the kitchen – 
a room in which the boys will sit to the table with 
their mom when dad will be at work – and a bigger 

one, with a comfortable table, at which grandparents will sit 
comfortably during Christmas dinner and on other occasions, 
and friends during parties.

Convenient bathrooms were decorated in a modern style; 
there’s also a big, comfortable bedroom with a wardrobe and 
a small private bathroom. The lack of collection of modern art 
doesn’t necessarily mean that the walls were adorned with 
popular pictures from IKEA. It’s a house that welcomes nature, 
which is underlined with oak floors, vast earth-coloured Italian 
sofas in the living room, and the marine blues of walls, some 
tiles and accessories. The dark stone mantelpiece matches 
black accessories, frames, graphic arts and doors. Stone 
appears also in the kitchen, but in the light version. Most of the 
equipment has the same natural look as its surroundings.

Boys’ rooms were designed chiefly by their parents 
(although I gave some tips). What is especially pleasing to the 
eye is the coherence of the rooms with the rest of the house – 
it’s visible that the overall idea was a bull’s eye, since those two 
rooms were arranged in a similar style as well. 

I like this house for two more elements – first of all, they were 
my first clients who weren’t afraid of black doors, and it resulted 
in an exquisite glazed entrance to the kitchen and an elegant 
double door in the entrance hall. Secondly, music-themed 
posters by Dawid Ryski. I discovered him about 6 years ago, 
probably thanks to my friend who once worked for a record label.

He’s a great graphic artist who – being a musician himself 
– makes posters used during concert tours of many different 
artists. Phenomenal graphically, they are often funny and very 
teenage-like, but at the same time innovative and timeless. 
They are a great finishing touch that aptly represents the spirit 
of all family members.  
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GARŚĆ NIEPOPRAWNYCH POLITYCZNIE REFLEKSJI 
O ŻARTACH Z MUZUŁMANÓW

Umieściłem kiedyś na Facebooku jeden z moich stand-upo-
wych tekstów: „Od kiedy zostałem aktorem, zrozumia-

łem, że mam predyspozycje do bycia księdzem. Aktor tak jak 
ksiądz: występuje przed publicznością, pije w pracy i opowia-
da zmyślone historie”. Uznałem to za ciekawe porównanie.

„A może pośmiejesz się z muzułmanów, cwaniaczku!”, zasu-
gerował w komentarzu jakiś internauta.  

Zaintrygowała mnie jego wypowiedź.
Po pierwsze dlatego, że uznał mój tekst za żart, a ja pisałem 

śmiertelnie poważnie. Mam zresztą pewne doświadczenia 
w profesji księdza. W filmach udzielałem ślubu, prowadziłem 
pielgrzymkę do Częstochowy i celebrowałem dwa pogrzeby. 
Gdybym był kelnerem, nie poszłoby tak łatwo. No, może zbiera-
nie na tacę byłoby łatwiejsze. 

Po drugie, komentator namawiał mnie do śmiania się z mu-
zułmanów. To inspirujący trop. W stand-upie ciągle szukam 
tematów do żartu. Tylko jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym 
żartować z tego, co znam. Bo wtedy po prostu jest śmieszniej. 

A tak się składa, że chrześcijan znam lepiej niż muzułmanów. 
Zostałem ochrzczony, byłem u komunii, mój ojciec pił z księdzem 
w domu wódkę „po kolędzie”, a na warszawskiej Pradze jacyś ubodzy 
chrześcijanie dwa razy ukradli mi samochód. No, jest z czego żar-
tować! A o muzułmanach tak naprawdę wiem niewiele. Poznałem 
wprawdzie jednego taksówkarza-muzułmanina w Palestynie, ale 
kiedy zapytał mnie, jaka jest różnica między winem a wódką, stwier-
dziłem, że to kosmita. A żarty o Marsjanach mnie nie kręcą.

Poza tym mam taką zasadę, że nie śmieję się ze słabszych. 
A muzułmanie są od chrześcijan słabsi. Nie ma co do tego wątpli-
wości. Oto kilka przykładów. Chrześcijanie zdobywają mistrzo-
stwo świata w piłce nożnej regularnie. Muzułmanie jeszcze ani 
razu. Dopiero w 2017 roku muzułmański aktor zdobył Oskara, 
i to za rolę drugoplanową. Chrześcijanie mają setki Oscarów. 
Chrześcijanie polecieli na Księżyc, a żaden muzułmanin nie był 
nawet w kosmosie. I chyba nigdy nie będzie, bo duchowni mu-
zułmańscy zabronili wiernym lotów pozaziemskich ze względu 
na zagrożenie życia, a to jest sprzeczne z ich wiarą. W boksie 
też cienko. Ostatni wielki muzułmański mistrz Muhammad Ali 
już nie żyje i następców nie widać. A hokej muzułmański to po 
prostu kpina! Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to przypomnę, 
że cztery kraje chrześcijańskie posiadają broń atomową. I tylko 
jeden kraj muzułmański. Cztery do jednego. Szach mat, Alibabo!

RAFAŁ RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. Spec-
jalista od kultowych one-man show i stand-up Komedy. 
Zawsze uważał że jego fach jest niepoważny, dlatego 
z wielkim szacunkiem odnosi się do grabarzy i tych, którzy 
pilnujących gablot w muzeach. Sam uchodzi raczej za 
lekkoducha, o czym dobitnie przypominają mu wizyty 
w urzędzie skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, 
ale za to długodystansowo. 
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Drogi internauto. Muzułmanie są słabi i nie za bardzo ich 
znam. Dlatego wolę śmiać się z chrześcijan.   

  IN ENGLISH

A HANDFUL OF POLITICALLY INCORRECT 
THOUGHTS ON JOKES ABOUT MUSLIMS

One day, I posted a quote from one of my stand-up comedy 
scripts on Facebook, and it went like this – “When I became 
an actor, I came to realize that I had predispositions to being 
a priest. Because actors are like priests – they perform in 
front of the audience, drink at work and tell made-up stories.” 
I thought it was an intriguing comparison.

“And how about you poke fun at Muslims for a change, you 
wise guy, eh?” suggested an internet user. His comment piqued 
my interest.

And why? First of all, because he thought the quote was a joke, 
whereas I was dead serious. I’ve got some experience when it 
comes to the profession of priest. I’ve presided over weddings 
in films, I’ve led a pilgrimage to Częstochowa, the most famous 
place of religious cult in Poland, and celebrated two funerals. 
If I were a waiter, it wouldn’t go so smoothly. Well, maybe 
collecting offerings would be easier.

Secondly, the commenter encouraged me to joke about 
Muslims. It’s an inspiring idea. I always look for new subjects to 
joke about for my stand-up comedy performances. But it I were 
to choose, I would prefer to joke about things I know. Because it’s 
simply funnier that way.

And so it happens that I know Christians better than Muslims. 
I was christened, I took First Communion, at home, my father drank 
vodka with our priest whenever he came to us with his “pastoral 
visit,” and in Praga, a district of Warsaw, some indigent Christians 
snitched my car. Twice. As can be seen, there is a lot to joke about! 
But, to be honest, I don’t know so much about Muslims. True, I’ve 
met one Muslim taxi driver in Palestine, but when he asked me how 
to differentiate between vodka and wine, I concluded that he was an 
alien. And I don’t care for jokes about extraterrestrials that much.

Besides, I have a rule that I don’t poke fun at weaker people. 
And Muslims are weaker than Christians. There is absolutely 
no doubt about that. Here are a couple of examples. Christians 
win world championship in football on a regular basis. Muslims 

– not even once. Only in 2017 did a Muslim actor win an Oscar, 
but still it was for a supporting role. Christians have hundreds 
of Oscars. Christians have flown to the Moon, and no Muslim 
has been in the outer space. And perhaps will never be, because 
their religious leaders have forbidden them from participating 
in any cosmic flights due to a significant threat to life, and it’s 
contrary to their faith. 

It’s not that colourful when it comes to box either. The last 
great Muslim champion, Muhammad Ali, has already passed 
away, and somehow there are no successors in sight. And 
Muslim hockey is a joke in itself! If someone has some lingering 
doubts, let me disperse them by saying that nuclear weapons 
are in the possession of four Christian countries and only one 
Muslim country. Four to one. Checkmate, Ali Baba! 

Dear internet user. Muslims are weak and I don’t know them 
too well. That’s why I prefer to laugh at Christians.  
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OPAKOWANA EKSTRAKLASA

Na stadionach cisza. Trawa tęskni za kor-
kami, a trybunom brakuje kibiców. Piłki 

rwą się do bramek a siatki chcą je łapać. Nic 
z tego. Na przełomie czerwca i lipca nigdzie nie 
gra się w poważną, seniorską  piłkę. Wszyscy 
odpoczywają. Choć przyznać trzeba, że te emocje, 
które opadły przed kilkoma tygodniami powoli 
wracają. Nowy sezon tuż tuż. 

Ekstraklasa ma szczęście być pięknie opakowa-
ną. Ale nie zawsze to telewizyjne opakowanie wy-
starcza. Na nic się ono zdało w ostatnich meczach 
tzw. grupy spadkowej. Jeśli ktoś nie był fanem  któ-
rejś z drużyn walczącej o utrzymanie – mógł sobie 
darować. Mimo opakowania oglądanie spotkań 
mogło być dramatycznym przeżyciem.  

Dodatkowo niesmak wzbudzili wszyscy ci, któ-
rzy twierdzili, że w ostatniej ligowej kolejce stracili 
miejsce w ekstraklasie. Pytam zatem gdzie byli 
w trakcie całego sezonu? Liczyli na „opakowanie”? 
Za to nie dostaje się punktów. 

Mimo wspomnianego niesmaku Ekstraklasa bije 
rekordy. Na stadionach w minionym sezonie poja-
wiły się prawie trzy miliony ludzi, kluby otrzymały 
rekordowe wynagrodzenie. Od ponad sześciu i pół 
miliona złotych dla Ruchu, do ponad szesnastu dla 
Legii (pomijam fakt, że spadkowicz z angielskiej 
Premier League otrzymuje 25 razy więcej). To do-
bre czasy dla rozgrywek. Reprezentacja podbija bę-
benek, stadiony zapraszają schludnością i estetyką, 
do tego opakowanie, które jest jak różowe okulary. 

Takie okulary założyła nam 5 czerwca Gala 
Ekstraklasy. Daleko jej było do gali oscarowej, ale 
w tej piłkarskiej przynajmniej nie było pomyłki. 
Choć wielu twierdzi, że jednak do niej doszło przy 
wyborze trenera sezonu. Został nim bowiem Maciej 
Bartoszek, zostawiając w pokonanym polu dwóch 

„pewniaków”: Jacka Magierę i Michała Probierza. 
Może to i dobrze. Gdzie dwóch się bije…

Ale ci trenerzy to już przynajmniej nie żadne 
„opakowanie”. Każdy z nich „przedstawia się” praw-

dziwie. Jacek Magiera jest jednym z najpoczciwszych ludzi 
polskiej piłki. Miałem niezwykłą przyjemność być prowa-
dzonym przez niego w drużynie TVN. Wprowadzał w trening 
spokój i pewność, że musi być właśnie tak, jak on tego chce. 
Nie krzyczy, nie gestykuluje niepotrzebnie. Stoi przy linii 
bocznej i notuje. Klasa.

To jeden z powodów, dla których czeka się na nowy sezon. 
Bo przyznaję się bez bicia – czekam, mimo wszystko.   

  IN ENGLISH

EKSTRAKLASA NEATLY SERVED 

Silence reigns at stadiums. Grass misses cleats, and stands 
miss supporters. Balls are spoiling for goals, and nets want 
to catch the balls. But it’s all for naught. At the turn of June 
and July, nobody plays serious, senior football. Everybody 
rests. Even though I must admit that emotions which subsided 
a few weeks ago slowly begin to return. The new season is just 
around the corner. 

The Ekstraklasa comes neatly served. But television 
presentation is sometimes not enough. It was no use in the last 
matches of the so-called relegation group. If you hadn’t been 
a supporter of one of the teams fighting for keeping its position, 
you should have spared yourself those emotions. Despite all 
the stuff around it, watching those games could be a dramatic 
experience.

Another striking aspect was the fact that some claimed that 
they had lost their position in the Ekstraklasa in the last round. 
So here’s my question: where were they during the whole 
season? Did they rely on their presentation? One doesn’t get 
any points for that. 

Despite the distaste, the Ekstraklasa breaks records. 
The last season witnessed almost three million people at 
stadiums and record financial outcomes of clubs – starting 
from over six and a half million zlotys for Ruch to over 
sixteen million for Legia (not to mention the fact that 
a relegation team in English Premier League gets 25 times 
more). These are good times for games. The national team 
wins people’s hearts, stadiums are neat and impressive, and 
all that is complemented with the presentation of the sport 
through rose-coloured spectacles. 

The Ekstraklasa ceremony created such a picture on 5 June. 
It was far from the Academy Awards ceremony, but at least 
results were correct at this one. Even though many people say 
that the choice of the coach of the season was a mistake. The 
winner was Maciej Bartoszek, who left behind two favourites: 
Jacek Magiera and Michał Probierz. Well, maybe that’s fine. 
While two dogs are fighting for a bone…

But at least these coaches were no ‘presentation’. Each of 
them ‘appears’ real. Jacek Magiera is one of the finest people of 
Polish football. I've had a pleasure to be trained by him when 
I was in a TVN team. He created an atmosphere of peace and 
certainty that it has to be like he wants it. He doesn’t shout, he 
doesn’t make dramatic gestures. He stands beyond the touch 
line and makes notes. He has class.

It’s one of the reasons for which one is waiting for the new 
season. And I admit freely that I’m waiting – in spite of it all.  

WOJCIECH ZAWIOŁA

Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowi-
adali mu też Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na co dzień dziennikarz NC+, 
ale też prezenter wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. Tu: autor felietonów i wywiadów.
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NOAH STRYCKER, „RZECZ O PTAKACH” 
WYD. MUZA, WARSZAWA 2017. 
O trzeciej trzydzieści obudził mnie śpiew ptaków. Zrazu wydało 
mi się, że to jeszcze sen, bo do późna czytałem książkę, której 
właśnie ptaki są bohaterami. Ale nie; ptaki naprawdę śpiewały, 
jakby zachwycone faktem, że ta noc – akurat najkrótsza noc 
roku – ustępuje dniowi. Jeszcze dwadzieścia cztery godziny 
wcześniej (czyli przed lekturą książki „Rzecz o ptakach”) byłbym 
wściekły, że zostałem tak wcześnie obudzony; teraz jednak 
wyszedłem na taras, usiadłem na krześle i w niekłamanym za-
chwycie obserwowałem wschód słońca witany ptasim trelem.

Przed tą książką, przyznaję, nie lubiłem ptaków, a przynaj-
mniej starałem się trzymać od nich z daleka. Dziecięce doświad-
czenia wakacyjne – kiedy jako Deyna, Szarmach i Lato razem 
wzięci potykałem się na kurzych gównach na babcinym polu 

– zostawiły trwały ślad w mojej psychice, a i gołębie, które pasku-
dziły regularnie na mój warszawski balkon również dołożyły do 
tego swoją nieprzyjemną kropkę nad i.

Aż tu nagle wpadła mi w ręce książka amerykańskiego przy-
rodnika Noaha Stryckera i okazało się, że ptaki są stworzenia-
mi tak fascynującymi, iż wyrzucam sobie, że tak długo byłem 
ornitologicznym ignorantem. Trzeba przyznać, że autor umie 
tak zajmująco pisać, że już wkrótce czytelnik zaczyna ptakom 
wielu rzeczy zazdrościć. Tego, że potrafią latać, to oczywiste; 
ale także zmysłu magnetycznego, który umożliwia prze-

mierzanie tysięcy kilometrów z wewnętrzną mapą w głowie 
(łuszczyki, gołębie), a nawet żołądków ze stali, które pozwalają 
bez żadnych skutków ubocznych jeść sępnikom mięso z jadem 
kiełbasianym, hantawirusem, a nawet wąglikiem. Czy wiecie 
Państwo, że te ptaki mają taki układ odpornościowy, że ich 
odchody po zjedzeniu pełnego zarazków mięsa są całkowicie 
sterylne? Co więcej, sępniki wydalają je na własne nogi, by je 
zdezynfekować po wcześniejszym brodzeniu w padlinie. Więc 
nie taki zły ten ptak, co własne gniazdo kala, jak się okazuje.

Ale żeby nie kończyć w gównie, proponuję Państwu na 
youtube dowolny film ze słowem „murmuration”. To po-
wietrzne tańce tysięcy szpaków; kiedy się je widzi, swobodne 
i doskonałe w locie, rodzą się w człowieku uczucia prawdziwie 
metafizyczne, by stać się – do czego zachęca wszak sama 
Biblia – jak ptaki niebieskie.   

  IN ENGLISH

TO BE LIKE BIRDS

I woke up at half past three to the sound of birds singing. At the 
beginning, I thought I was still dreaming, as I had been reading 
a book about birds late at night. But I was not; the birds were 
singing for real, as if thrilled by the fact that after the night – the 
shortest night in the year – a new day was coming. Twenty four 
hours earlier (that is before I read the book ‘The Thing with 
Feathers’), I would have been furious to be woken up so early; but at 
that time, I went out to the porch, sat down in a chair and observed 
in delight the sunrise welcomed by the singing of the birds.

I admit that I hadn’t liked those creatures before I read that 
book, or at least I had tried to keep away from them. Holiday 
experiences from my childhood – when as Deyna, Szarmach 
and Lato in one I would step into chicken’s droppings in my 
grandmother’s yard – had left a mark on me, and pigeons, 
which would regularly get the balcony of my Warsaw 
apartment dirty, had completed the picture.

And all of a sudden, I came across a book written by Noah 
Strycker, an American naturalist, and I found birds to be so 
fascinating that I reproach myself for having been such an 
ignorant of ornithology for that long. I must admit that the 
author’s style of writing is so gripping that after a while, the 
reader begins to envy birds for many things. Firstly, that they 
can fly, that’s obvious; secondly, that they have a magnetic 
sense, which allows them to travel thousands of kilometres 
with an inner map in their head (buntings, pigeons); or even 
that vultures’ stomach is so indestructible and allows them 
to eat meat with botulin, hantavirus and even anthrax 
bacteria. Do you know that these birds have such an immune 
system that even if they eat infected meat, their droppings are 
completely sterile? What’s more, vultures defecate on their 
own legs in order to disinfect them after wading in carrion. So 
it turns out that it’s not an ill bird that fouls its own nest.

But not to end in shit, I suggest you watch any film at youtube 
with the keyword ‘murmuration’. These are aerial dances of 
thousands of starlings; seeing them, free and perfect in their 
flight, evokes a truly metaphysical desire to become – to which 
we are encouraged even by the Bible itself – like heavenly birds.  

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  

BYĆ JAK PTAKI
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ZA USZAMI

PONIEDZIAŁEK 
niezwyciężony

NOC BYŁA FATALNA. BYŁEM JAKIŚ 
NIESPOKOJNY, WIĘC STRASZNIE SIĘ 
WIERCIŁEM. NA DODATEK WIAŁO, JAKBY 
SIĘ KTO POWIESIŁ, I LAŁO TAK, ŻE MAŁO 
NIE POWYBIJAŁO MI SZYB. CO TU DUŻO 
GADAĆ, NIE WYSPAŁEM SIĘ. 

  tekst: JAKUB MILSZEWSKI zdjęcie: JONATAN PIE 

Byłem spóźniony jeszcze zanim zwlokłem się 
z łóżka. A zwlokłem się zły. Był poniedziałek.

Na przystanku SKM jakaś kobieta robiła 
awanturę facetowi. W pociągu jakaś baba zaczę-
ła wrzeszczeć na faceta, że się nie przesunął, jak 
chciała przejść. W sklepie dziadek awanturował się 
ze sprzedawczynią, bo poprosiła go, żeby zostawił 
koszyk przed kasą, a on przecież chciał wrzucić 
do niego zakupy, żeby je zawieźć do samochodu 
na parkingu. Na przystanku autobusowym facet 
wyzywał kogoś przez telefon, najwyraźniej swojego 
podwładnego. W autobusie kolejna kobieta pokłó-
ciła się z kierowcą o drobne, a oboje byli wyjątko-
wo opryskliwi. Ludzie się przepychali, patrzyli na 
siebie krzywo i generalnie mieli ochotę się pozabijać. 
Złapałem się na tym, że sam miałem ochotę nawrzu-
cać jakimś wyrostkom, którzy weszli do autobusu 
i stanęli zaraz w drzwiach, uniemożliwiając wejście 
reszcie pasażerów. Ale tego nie zrobiłem, bo uświa-
domiłem sobie, że coś jest nie tak.

Może to kwestia poniedziałku, może pogody, bo 
było jakoś dziwnie parno, choć przecież lało całą noc. 
Może jakaś uboga polska wersja Jokera dosypała coś 
do wody i nagle wszyscy stali się dla siebie totalnymi 
mendami. Wszystko jedno. Skoro już zauważyłem 
prawidłowość, postanowiłem nie dać się ponieść, 
a przecież mi się udzielało. Żadnych środków uspo-
kajających w autobusie raczej nie dostanę, a przecież 
uspokoić się jakoś trzeba, bo jak mi ktoś jeszcze 
raz nadepnie na stopę na zakręcie to i ja wybuchnę. 

Do dyspozycji mam tylko słuchaw-
ki i Spotify, bo książka, którą akurat 
czytam na Legimi, jest tak do dupy, że 
to też mnie denerwuje. No dobra. Skoro 
mogę używać muzyki na przykład na 
siłowni, żeby sobie podnieść adrenalinę 
i ciśnienie, skoro mogę dobrać sobie 
odpowiednie utwory do pracy późno 
w nocy albo wcześnie rano, żeby nie 
usnąć, to pewnie znajdę i takie, które 
mnie zamienią w oazę spokoju w tym 
zafajdanym autobusie.

„Enya” – pomyślałem. Kto jak kto, ale 
ta to potrafi człowiekowi obniżyć ner-
wa. Pamiętam, jak kiedyś moja starsza 
siostra, wtedy uczennica ogólniaka, 
przyniosła do domu dwa albumy Enyi 
na CD. Była zima, za oknami ciemno, 
w domu cieplutko i przytulnie, światło 
przygaszone. Odpaliliśmy pierwszy 
krążek i tak nas rozmiękczyło, że 
pospaliśmy się jak leniwce po impre-
zie. Jeśli Enya nie da rady, to nikt nie 
da rady. Próbowałem znaleźć pośród 
albumów Enyi na Spotify znajomą 
okładkę, ale nie pamiętałem już, jak 
wyglądała. Uświadomiłem sobie tylko, 
że Enya nie ma raczej ręki do grafików 
i stylistów. Jej problem. Odpaliłem 
zatem „A Day Without Rain” z 2000 
roku. Przecież ten pogodny radiowy hit 

„Wild Child” musi mi poprawić nastrój, 
nawet jeśli na co dzień tego typu rzeczy 
do mnie nie trafiają. Ten drugi hicior 

„Only Time” musi mnie trochę ukoić. 
Liryczny „Deora Ar Mo Chroi” musi 
sprawić, że ciśnienie wróci do normy. 

„Flora's Secret” wyprowadzi moje myśli 
na jakieś pogodniejsze rejony. Dzieła 
zniszczenia mojego fatalnego humoru 
dopełnią nieco filuterny „The First Of 
Autumn” i ciepły „Lazy Days”.
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Ze zdziwieniem stwierdziłem, że to wszystko mi 
się nawet podoba. Chyba się starzeję. Choć najbar-
dziej podoba mi się mroczny i posępny „Tempus 
Vernum”, to reszta utworów wchodzi jakoś pod-
świadomie. Enya to ostatnia deska ratunku, totalna 
desperacja z mojej strony. Musi zadziałać, musi... 
Jeśli ktoś mi jeszcze raz przejedzie materiałowym 
wózkiem na zakupy po stopie to uśmiechnę się tylko 
miło i odpowiem, że nic się nie stało... Tak zrobię, bo 
Enya ukoi moje nerwy.

…
Nie zadziałało. Poniedziałki są silniejsze od Enyi.   

  IN ENGLISH

FORMIDABLE MONDAY 

The night was awful. I was somewhat anxious, 
so I tossed in my bed. To make things worse, the 
wind was blowing as if someone had hanged 
himself, and it rained so hard that the down-
pour almost shattered my windows. In a word 

– I didn’t sleep well. 
I was late even before I crawled out of bed. And I did 
so in a very foul mood. It was Monday.

At the commuter rail station, a woman was telling 
a man off. On the train, a woman started to shriek 
at the top of her lungs at some random guy because 
he dared not to move out of her way. In a shop, 
an older man engaged in a row with a saleslady, 
because she asked him to leave the shopping basket 
in front of the cash desk, whereas he wanted to 
put the products back into it and carry it to his 
car. At the bus stop, some fellow was swearing like 
a trooper at someone on the phone, probably his 
subordinate. On the bus, another woman argued 
with the driver about some change money, and both 
were exceptionally brusque. People pushed forward 
through the crowd, looked askance at everyone, 
and on the whole seemed to want to kill each other 
off. I caught myself entertaining a thought about 
throwing a handful of invectives at youngsters who 

got on the bus and stood right by the doors, blocking 
the way in for other passengers. But I refrained 
from doing so, as I realized that something was off.

Perhaps it’s because it’s Monday, perhaps it’s 
because of the weather, since it was strangely 
sultry, although it had rained all night long. Or 
perhaps some kind of poor Polish version of Joker 
had added something to the water and suddenly all 
people became total jerks to each other. Whatever. 
Since I’d already noticed the unsettling regularity, 
I decided not to let myself be carried away, even 
though I was influenced by the atmosphere as 
well. I won’t get any sedatives when I’m on the 
bus, obviously, yet I need to calm down somehow, 
because if someone stomps on my foot one more 
time, I swear I will blow a fuse. I have only my 
headphones and Spotify at my disposal, because 
the book I’m reading at Legimi right now is so 
shitty that it would only add fuel to the fire. Okay, 
let’s think it through. If I can listen to music at the 
gym to raise both my adrenaline levels and blood 
pressure, if I can select songs that are conducive 
to working till the small hours or that can prevent 
me from falling asleep at pale dawn, I’ll surely find 
pieces that will turn me into an oasis of calm in this 
dilapidated bus.

“Enya,” I thought. Who if not her when it comes to 
calming people down. I remember how my older 
sister, then still a high school student, brought 
two Enya’s albums home. It was winter, the sky 
behind the windows was pitch-black, but inside 
it was all warm and cosy, with pleasant dim light. 
We played the first CD and it was so soothing 
that we fell asleep like a log after a party. If Enya 
doesn’t help, no one will. I searched through Enya’s 
albums on Spotify to find the familiar cover, but 
I didn’t remember what it had looked like. Instead, 
I discovered that Enya didn’t have luck when it 
comes to graphic artists and stylists. Oh well. So 
I played “A Day Without Rain” from 2000. Because 
this cheerful radio hit called “Wild Child” simply 
has to lift my spirits, even though such things don’t 
work on me most of the times. Another hit, “Only 
Time,” has to soothe my shattered nerves. The 
lyrical “Deora Ar Mo Chroi” has to lower my blood 
pressure. “Flora’s Secret” will make me think of 
some more pleasant things. The final blow to my 
bad mood will be dealt by the somewhat playful 

“The First of Autumn” and the warm “Lazy Days.”
To my astonishment, I found everything to my 

liking. I think I’m getting old. Even though my 
personal favourite is the dark and sombre “Tempus 
Vernum,” I absorb the rest of the songs somewhat 
unconsciously. Enya is my last resort, an act of 
desperation on my part... It has to work out, it has 
to… If someone runs over my foot with a wheeled 
shopping bag one more time, I’ll just smile politely 
and say that it’s no problem, no problem at all… That’s 
what I’ll do, because Enya will soothe my nerves.

…
It didn’t work. Mondays are stronger than Enya.  
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JAKUB MILSZEWSKI 

Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam 
już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze 
o czym akurat trzeba. Połowa duetu 
stojącego za książką "Gastrobanda”.
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CTA  KATANIA
Lotnisko w Catanii to chyba najciaśniejsze miejsce 

na świecie. Stojąc w dzikim tłumie ludzi do 
odprawy, nie chcę sobie nawet wyobrażać tego, co tu 
się działo kilka tygodni temu podczas szczytu NATO, 
kiedy na Sycylię przylatywali wszyscy wielcy tego 
świata. Westchnąłem lekko, poruszając się stopą 
po stopie w ogromnej kolejce do odprawy. – Tu nie 
ma co wzdychać – usłyszałem za swoimi pleca-
mi. Odwróciłem się. Para zażywnych staruszków 
uśmiechała się do mnie. – Gdyby pan wiedział jaki tu 
był rejwach w czasie szczytu! – powiedziała leciwa 
dama. –Lecieliśmy wtedy na ślub kuzynki do Leeds. 
To był horror. – Czyta pani w moich myślach – ro-
ześmiałem się - Mam nadzieję, że udało się Państwu 
wydostać stąd na czas? – zapytałem. – A skąd? – 
odpowiedział starszy jegomość. – Samolot spóźnił się 
tak bardzo, że nie zdążylibyśmy na żadne połączenia 

– szybko dodała ona. – I w końcu zrezygnowaliśmy. – 
No i dobrze – burknął jej mąż. Tymczasem kobieta 
badawczo przyglądała się mojej twarzy. – Bardzo 
pan nam przypomina naszego syna – powiedziała 
z uśmiechem. – Miło mi, dziękuję – odpowiedzia-
łem. – Ale nasz syn nie żyje – wystrzelił słowami jak 
z karabinu jej mąż. – Eeeee… przykro mi – bąkną-
łem zaskoczony. – Niepotrzebnie – odparł – Żona 
szuka go teraz w twarzach innych mężczyzn – dodał. 
Zapanowała niezręczna cisza. Patrzyłem ponad ich 
głowami na wejście do hali odlotów, która wchłaniała 
z zewnątrz kolejne dziesiątki zdezorientowanych 
turystów i wyluzowanych autochtonów. – Widzę, 
że jest panu przykro – powiedziała jego małżonka 
łagodnie, z niegasnącym uśmiechem na twarzy – nie 
ma powodu. Wie pan, są sytuacje, kiedy nic nie da 
się zrobić… - Jak rozumiem, syn chorował? – zapy-
tałem. – Można tak powiedzieć… Zna pan uczucie 
bezsilności? - zagadnęła, patrząc mi głęboko w oczy. 
Skinąłem głową. – No właśnie. I tak było z naszym 

synem. Są ludzie, których największym wrogiem są oni sami. 
To zazwyczaj mądrzy, błyskotliwi i interesujący ludzie. Pełni 
czaru, dobrego humoru i szczególnej wrażliwości na to, co dzieje 
się dokoła. Można się w nich zakochać od pierwszego wejrzenia, 
tak jak w panu. Takim ludziom się ufa i chce się z nimi spędzać 
czas. Inni ich kochają, lgną do nich, korzystają z ich dobrej ener-
gii. Chcą się z nimi przyjaźnić, zabiegają o ich względy. Zawsze 
służą radą, pomocą, wsparciem. Cieszą się z ich atencji i potrafią 
zrobić dla nich bardzo wiele. Co z tego, kiedy oni sami tego nie 
doceniają i za wszelką cenę próbują sami siebie unicestwić. Nie 
można im pomóc. Nikt tego nie potrafi. Można im tylko towarzy-
szyć w tym, jak umierają na własne życzenie. Do momentu, kiedy 
instynkt samozachowawczy każe uciekać od nich jak najdalej. 
Chociażby na Sycylię…   

  IN ENGLISH

CTA CATANIA 

The airport in Catania is probably the most crowded place in the 
world. Standing in a milling crowd of people waiting for check-
in, I can’t even imagine what was going on here a few weeks ago, 
during the NATO Summit, when all great people came to Sicily. 
Waiting in an endless queue for check-in, I sighed resignedly and 
rubbed my feet against one another. ‘It’s no use sighing,’ someone 
said behind me. I turned around. There was a portly couple 
standing there, smiling at me. ‘You should have seen this place 
during the summit!’ said the elderly lady. ‘We were flying to Leeds, 
to our cousin’s wedding. It was truly terrible.’ ‘You read my mind,’ 
I said, laughing. ‘I hope you managed to get out of here on time?’ 
I asked. ‘Not at all,’ said the man. ‘The plane was so delayed that we 
wouldn’t be able to catch any other connection flights,’ she added 
quickly. ‘Eventually, we gave up.’ ‘Finally,’ her husband said curtly. 
But the woman was watching my face closely. ‘You resemble our 
son,’ she said, smiling. ‘That’s nice, thank you,’ I answered. ‘But 
our son is dead,’ said her husband between his teeth. ‘Well… I’m 
sorry,’ I mumbled in surprise. ‘Don't be,’ he said. ‘My wife looks for 
him in other men’s faces,’ he added. Awkward silence followed. 
Over their heads I looked at the entrance to the departure lounge, 
which was absorbing dozens of confused tourists and easy-going 
natives. ‘I can see you feel sorry,’ said the lady gently, still smiling 
at me. ‘You shouldn’t. You know, some things can’t be helped…’ ‘If 
I understand correctly, your son fell ill?’ I asked. ‘One can say so… 
Do you know what it is like to be helpless?’ she asked, looking into 
my eyes. I nodded. ‘Right. That’s what happened to our son. Some 
people are their own worst enemies. They’re usually smart, bright 
and interesting; they’re charming, open-minded and particularly 
sensitive to what happens around them. You can fall for them right 
away, like for you. You trust them and want to be around them. 
They’re loved and attractive; others favour curry with them, want 
to absorb their positive energy and to be their friends. They’re 
advised, supported and helped. People are happy about their 
attention and are able to do a lot for them. But that’s all for naught 
when they don’t appreciate it and want to destroy themselves at 
all cost. You can’t help them. Nobody can. You can only be with 
them when they die of their own choice. Until the moment when 
your instinct of self-preservation tells you to run away as far as 
you can. Even to Sicily…  

TOMASZ SOBIERAJSKI 

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społec-
znych zjawisk i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej współpra-
cy i interdyscyplinaroności. Wykładowca akademicki 
i akademik z ambicjami. Znakomity słuchacz oraz wnikliwy 
obserwator. Kustosz dobrych manier i trener poprawnej 
komunikacji. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych 
emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. Wegetari-
anin, cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, berlińczyk 
z wyboru i warszawianin z miłości. Dla nas pisze o tym,  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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ABY ZJEŚĆ CIASTKO, WCALE NIE TRZEBA 
MIEĆ CUKIERNI. CO WIĘCEJ, PODOBNIE 
JEST Z PORSCHE. MOŻNA DOŚWIADCZYĆ 
NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ Z JAZDY TYMI 
SAMOCHODAMI, ZANIM WEJDZIE SIĘ W ICH 
POSIADANIE. BO KTÓŻ Z NAS CHOĆ RAZ NIE 
CHCIAŁ POPROWADZIĆ PORSCHE? TERAZ TO 
PRZEŻYCIE JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. A DLA 
NASZYCH CZYTELNIKÓW NAWET NIECO BLIŻEJ. 

  tekst: ANNA NAZAROWICZ     zdjęcia: MAT. PRASOWE

O MAŁY WŁOS 
Porsche
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Na widok tych maszyn serce zaczyna bić szybciej. 
Znacznie szybciej. Brak jakiejkolwiek reakcji ze 
strony ludzkiego organizmu? To byłoby mocno 

podejrzane. W końcu Porsche to jeden z najbardziej utytuło-
wanych producentów samochodów sportowych na świecie. 
Można być człowiekiem z marmuru, ale stając z nimi twarzą 
w twarz, czujemy rozlewającą się po plecach przyjemną falę 
ciepła, która znacznie przybiera na sile w momencie zajęcia 
miejsca za kierownicą. Uczucie? Nie do opisania. Dlatego raz 
w życiu trzeba to przeżyć. A lepszej ku temu okazji niż Porsche 
Road Tour raczej nie będzie. Wydarzenie organizowane przez 
Porsche Centrum Sopot ma na celu przybliżenie wizerunku 
marki nie tylko swoim klientom, lecz wszystkim, którzy do 
tej pory nie mieli styczności z samochodami Porsche. Do dys-
pozycji gości jest 10 różnych aut, które w kolumnie wyruszają 
spod salonu Porsche w Sopocie. Tam również znajduje się 
koniec trasy, która liczy łącznie 200 km oraz 5 przystanków. 
Na każdym z nich uczestnicy tej zabawy mogą się przesia-
dać do kolejnych modeli, aby posmakować wszystkich dań 
z tej motoryzacyjnej uczty. Przejazd trwa od godziny 10:00 do 
17:00, zatem wystarczająco długo, by zaspokoić swój apetyt 
na pierwszą przygodę z Porsche. Organizator zadbał również, 
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aby termin nikomu nie pokrzyżował planów. Dlatego planując 
swój udział, można wybierać spośród trzech dni, w których 
Porsche Road Tour będzie się odbywać: 27, 28 lub 29 czerwca. 
Warto się pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, 
a cena bardzo przystępna: 1000 zł brutto.

Dla zwolenników odrobinę mocniejszych wrażeń Porsche 
Centrum Sopot przygotowało coś z nieco wyższej półki. 
Porsche Driving Experience odbędzie się w Kamieniu Śląskim 
i będzie to pierwsza tego typu impreza w Polsce. Wybór miejsca 
nie jest przypadkowy – właśnie tam znajduje się tor Silesia 
Ring, najnowszy tego typu obiekt w Polsce, całkowicie przy-
stosowany do wygórowanych norm Porsche. To inwestycja, 
która będzie nie tylko jednym z trzech ośrodków drivingowych 
Porsche w Europie. Jej otwarcie w sierpniu zapoczątkuje cały 
cykl imprez motoryzacyjnych organizowanych pod szyldem 

DLA ZWOLENNIKÓW ODROBINĘ 
MOCNIEJSZYCH WRAŻEŃ PORSCHE 
CENTRUM SOPOT PRZYGOTOWAŁO COŚ 
Z NIECO WYŻSZEJ PÓŁKI. PORSCHE DRIVING 
EXPERIENCE ODBĘDZIE SIĘ W KAMIENIU 
ŚLĄSKIM I BĘDZIE TO PIERWSZA TEGO TYPU 
IMPREZA W POLSCE. 
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Porsche. Ponad 3,6 km nowego asfaltu, 7 różnych konfiguracji 
oraz minimalna szerokość wynosząca 12 metrów mają zapew-
nić przednią zabawę nawet najbardziej wybrednym automa-
niakom. Wszyscy uczestnicy zostaną zakwaterowani w pię-
ciogwiazdkowym hotelu, który znajduje się 1,5 km od dworca 
kolejowego. Dla tych, którzy w świat Porsche wkraczają po raz 
pierwszy, Porsche Centrum Sopot zarezerwowało termin 29-30 
sierpnia. Koszt uczestnictwa to 1000 euro netto. Dla wszyst-
kich, którzy z samochodami Porsche mieli już do czynienia, 
tor oraz samochody czekają w dniach 30-31 sierpień. Tu cena 
będzie nieco wyższa (1850 Euro netto), ponieważ szkolenie 
odbędzie się z udziałem polskich instruktorów Porsche Sport 
Driving School. To nie tylko dobra okazja do spełnienia swoich 
motoryzacyjnych fantazji. To również doskonały prezent dla 
bliskiej osoby. A wszelkie wątpliwości niech rozwieje specjalny, 
10-procentowy rabat przewidziany dla naszych czytelników 
(na hasło ANYKOD). O szczegółach można dowiadywać się 
w salonie Porsche Centrum Sopot. Bo o tym, że warto, chyba nie 
trzeba nikogo przekonywać.   

  IN ENGLISH

PORSCHE BY A HAIR’S BREADTH 

You don’t have to own a confectionery to eat a cake. And it’s 
similar with Porsche. We can experience the excitement of 
driving those cars before we actually buy them. Because is 
there anyone who has never wanted to drive a Porsche? Now 
it’s within our reach. And for our Readers it’s even closer. 
At the sight of those machines your heart starts to beat faster. 
Much faster. It would be very suspicious if our bodies didn’t 

react at least in some way. After all, Porsche is one of 
the most titled sports car producers in the world. You 
can be a person with an unwavering heart and nerves 
of steel, but when you face them, their very sight sends 
a pleasant wave of warmth down your spine, and the 
sensation becomes even stronger when you sit behind 
the wheel. The feeling? Indescribable. That’s why you 
should experience it at least once in your life. And there 
won’t be a better occasion to do so than Porsche Road 
Tour. The event, organized by Porsche Centrum Sopot, is 
to present the image of the brand not only to its clients, but 
also to everyone who hasn’t had any previous experience 
with Porsche cars. There are ten different cars at the 
visitors’ disposal; they will set out in a motorcade from 
the Porsche salesroom in Sopot that constitutes the end of 
the route as well. All in all, the distance amounts to 200 
kilometres and includes 5 planned stops. At each of them, 
participants can change cars to other models in order 
to taste all dishes from this automotive feast. The drive 
begins at 10 am and finishes at 5 pm, so there’s enough 
time to satiate our appetite for our first adventure with 
Porsche. What is more, the organizer took special care to 
ensure that there are several possible dates to attend the 
event, so that the participants won’t have to cancel their 
previous plans or arrangements. That’s why when you 
plan your participation, you can choose between three 
possible dates on which Porsche Road Tour will take 
place – 27, 28 or 29 June. It would be a good idea to hurry 
up, because the number of places is limited, and the price 
is very reasonable – 1000 PLN gross.

For lovers of stronger sensations, Porsche Centrum 
Sopot prepared something slightly more upscale. Porsche 
Driving Experience will take place in Kamień Śląski and 
will be the first event of this type in Poland. The choice of 
place was not accidental, as it is there that the speedway 
Silesia Ring is located – it’s the newest object of this kind in 
Poland, perfectly adjusted to the strict norms of Porsche. It’s 
an investment that is more than just one of three Porsche 
driving centres in Europe – its opening in August will 
initiate the whole series of automotive events organized 
under the name of Porsche. Over 3,6 kilometres of new 
asphalt, seven different configurations and minimal width 
of 12 metres are the factors that will provide fun even to the 
most fastidious lovers of motorization. All participants will 
be accommodated at a five-star hotel located 1,5 kilometres 
away from the railway station. For those who will enter the 
world of Porsche for the first time, Porsche Centrum Sopot 
reserved the dates from 29 to 30 August. In this option, the 
participation fee amounts to 1000 EUR net. For those who 
have already had to do with Porsche cars, the speedway and 
the cars wait between 30 and 31 August. In this scenario, 
the price will be somehow higher (1850 EUR net), because 
the participants will take part in a training with Polish 
instructors from Porsche Sport Driving School. It’s not 
only a great opportunity to fulfil your automotive dreams 
and fantasies, but also a perfect gift for someone else, e.g. 
a family member or a friend. And let’s dispel any lingering 
doubts by adding that there is a special 10% discount for 
our Readers (discount code: “ANYKOD”). You can find more 
details at the salesroom Porsche Centrum Sopot. Because 
there’s no need to convince anyone that it’s worth it.  
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MODELKA model: KAROLINA SIWKOWSKA
FOTOGRAF photographer: MICHAŁ KOWNACKI  
WWW.MICHALKOWNACKI.COM

FOTOGRAF JEST REPREZENTOWANY  
PRZEZ AGENCJĘ ARTYSTYCZNĄ THEORLOWSKA  
(WWW.THEORLOWSKA.COM)
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność
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W KOŃCU PRZYSZŁO LATO, CZAS WIĘC ZACZĄĆ PLANY 
URLOPOWE! JAKO ŻE POLACY W OSTATNICH LATACH ZAKOCHALI 
SIĘ W BAŁKANACH POSTANOWILIŚMY PRZYBLIŻYĆ WAM 
TE REJONY. SPRAWDŹCIE, DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ 
CHORWACJĘ, CZARNOGÓRĘ ORAZ BOŚNIĘ I HERCEGOWINĘ! 

  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

Bałkany 2017 
ZE SZCZECINA!

CHORWACJA
Według najnowszych danych wakacje w Chorwacji spędza 
co roku średnio niemal 600 tys. Polaków. Nic w tym dziwne-
go, skoro czeka tam na nas niezwykła przyroda, malownicze 
plaże czy urokliwe miasta i miasteczka, a wszystko uzupełnia 
przepyszna bałkańska kuchnia.

To położone u wybrzeży Adriatyku państwo oferuje wręcz 
niezliczoną ilość atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś 

dla siebie. Są tu idealne warunki do 
plażowania, kuszącego dodatkowo pięk-
nymi widokami wybrzeża dalmatyń-
skiego z gęsto rozsianymi na lazurowej 
tafli wody wysepkami. Chcąc udać się 
na jedną z nich świetnym wyborem 
będzie Korcula – domniemane miejsce 
narodzin podróżnika Marco Polo, Hvar 
czy Krk z doskonale rozwiniętą infra-
strukturą i bazą turystyczną – hotelami 
o różnych standardach i bogatym zaple-
czem gastronomicznym. Dla tych, którzy 
wolą aktywnie spędzać czas, ale nieko-
niecznie lubią zwiedzać, Chorwaci także 
przygotowali masę rozrywek – w wielu 
miejscach można spróbować swoich sił 
w nurkowaniu czy w kitesurfingu.

Kolejnym argumentem przemawia-
jącym za wakacjami w Chorwacji są 
tamtejsze parki narodowe, należące 
do najpiękniejszych w całej Europie. 
Najbardziej znanym z nich jest Park 
Narodowy Jezior Plitwickich, w któ-
rym ułożone kaskadowo akweny for-
mują malownicze wodospady, a woda 
na ich dnie jest krystalicznie czysta. 
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Wraz z bujną roślinnością okalającą 
cały teren parku tworzą one zapiera-
jącą dech w piersiach scenerię, której 
na pewno nie uświadczy się w naszym 
rodzimym kraju. Warto zajechać 
także do Parku Narodowego Paklenica 
w górach Velebit, aby zobaczyć Malą 
i Veliką Paklenicę – dwa krasowe ka-
niony, na których dostępne są również 
drogi wspinaczkowe.

Będąc w Chorwacji nie można 
pominąć Dubrownika, chyba najbar-
dziej popularnego wśród tamtejszych 
turystów miasta. Obowiązkowym 
punktem podróży jest spacer ulicą 
Stradun – najbardziej znanym i naj-
piękniejszym traktem Starego Miasta, 
które jako całość zostało wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Warte zobaczenia są także barokowy 
kościół św. Błażeja – patrona miasta, 
miejscowe pałace (przede wszyst-
kim Sponza i Rektorów) i plac Luza 
z kolumną Rolanda. W Dubrowniku 
znajduje się też chyba najbardziej 
znane Stare Miasto na świecie, które 
wraz z zespołem miejskich fortyfikacji 
z XVIII wieku stało się scenerią słyn-
nego serialu „Gra o tron”. Jego uliczki, 
mury i baszty posłużyły twórcom za 
stolice przynajmniej dwóch potężnych, 
ale odmiennych królestw.

CZARNOGÓRA
Miejsce to jest jeszcze nieco zapomnia-
ne, ale w ostatnich latach robi się coraz 
bardziej popularne wśród turystów, 
nie tylko z Polski. Bo wciąż jest w nim 
trochę tajemnicy.

Podstawą wizyty w Czarnogórze jest 
zatoka – Riwiera Budvańska, „nowa 
mekka” entuzjastów leniwego wypo-
czynku nad Adriatykiem. Z jednej strony 
Budvę, stolicę regionu, otaczają wysokie 
szczyty gór, a z drugiej do wypoczynku 
zachęcają czyste plaże nad lazuro-
wym brzegiem Adriatyku, oczywiście 
odpowiednio zaopatrzone w zaplecze 
turystyczne w postaci hoteli, pubów 
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i restauracji. Samą Budvę należy także zwiedzić, 
zaczynając na przykład od Starego Miasta z forty-
fikacjami i umocnieniami z XV wieku, licznymi 
muzeami i cerkwiami. Z miasta można popłynąć 
na Wyspę św. Mikołaja, z której roztacza się piękny 
widok na riwierę.

Perłą w koronie jest Zatoka Kotorska, jeden 
z najpopularniejszych kierunków w Czarnogórze. 
Morze wcina się tu w ląd, co sprawia, że maje-
statycznie otaczają je szczyty okolicznych gór, 
przypominające fiordy północy. U wybrzeży 
zatoki znajdują się trzy duże miasta – Kotor, Perast 
i pamiętający czasy antyku Risan, z kościołami, 
pałacami i umocnieniami wybudowanymi na 
przestrzeni wieków w różnych stylach.

BOŚNIA I HERCEGOWINA
Ta destynacja również jest jeszcze niedocenia-
na i często pomijana w wakacyjnych podróżach 
Polaków. A kraj ten ma do zaoferowania nie mniej 
niż popularna Chorwacja, można nawet rzec, że ze 
względu na mniejszą ilość turystów – niektórym 
może spodobać się bardziej.

Może nie każdy o tym wie, ale Bośnia 
i Hercegowina posiada dostęp do morza. Wszystko 
dzięki jednemu miastu – Neum, ciągnącym się 
na kilkunastokilometrowym odcinku biegnącym 
wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Neum posiada dobrą 
bazę, zbudowaną specjalnie z myślą o turystach 
stawiających na wypoczynek na plaży, a także na 

„wypady” do Chorwacji – ceny są tutaj niższe, a miasto położo-
ne jest zaledwie 60 km od Dubrownika.

Tym, którym na plażę nie po drodze, polecamy stolicę kraju 
– Sarajewo. Warto zajrzeć na tamtejszą starówkę – najbardziej 
reprezentacyjną część miasta z rynkiem, na którym można 
zobaczyć unikatową bośniacką zabudowę. Na obrzeżach 
starówki, nad rzeką Miljacką znajduje się miejsce zamachu na 
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, będącego przyczyną wy-
buchu I wojny światowej. Oprócz tego, jak to zwykle na Starych 
Miastach bywa, i to wypełnione jest budowlami sakralnymi, 
pomnikami i innego rodzaju zabytkami.   

Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW DO 
CHORWACJI, CZARNOGÓRY ORAZ BOŚNI I HERCEGOWINY 
MOŻNA POLECIEĆ Z BIUREM PODRÓŻY RAINBOW TOURS.

  IN ENGLISH

THE BALKANS 2017 VIA SZCZECIN 

Summer is finally here, so it's time to make holiday plans. 
Since Poles have fallen for the Balkans in the recent years, 
we decided to tell you more about the region. Read more to 
see why it's high time you went to Croatia, Montenegro and 
Bosnia and Herzegovina! 
CROATIA
According to most recent data about 600 thousand Poles visit 
Croatia per summer. No wonder, since they are greeted by 
amazing nature, picturesque beaches, charming cities and 
towns and exquisite Balkan cuisine.
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This country on the shore of the 
Adriatic Sea offers an uncountable 
number of attractions, amongst which 
you will definitely find something 
to your liking. There are perfect 
conditions for relaxing on the beach, 
which also tempt with beautiful 
sights of the Dalmatian shore with 
islands sprinkled in the deep-blue 
waters. If you want to visit one of them 
a good choice would be Korcula (the 
rumoured place of Marco Polo’s birth), 
Hvar or Krk, with their well-developed 
infrastructure and tourist base: hotels 
of numerous standards and great 
gastronomy services. For those who 
prefer to spend time actively but not 
necessarily sightseeing the Croats 
have also prepared many attractions: 
in many places you can try snorkelling 
or kitesurfing.

Another argument in favour of 
summer in Croatia is their National 
Parks, probably the most beautiful ones 
in all of Europe. The best known one 
is the Plitvice Lakes National Park, in 
which cascading lakes form picturesque 
waterfalls with crystal-clear water. Next 
to the rich nature filling the park they 
form breath-taking sceneries, ones that 
you will not find in your home country. It 
is also worth to go down to the Paklenica 
National Park, situated in the Velebit 
Mountains, to see the Mala and Velika 
Paklenica: two karst canyons, which 
both have climbing routes.

While in Croatia you cannot overlook 
Dubrovnik, probably the most popular 
city amongst the tourists. Obligatory 
on the trip is a walk down Stradun 
Street: best known and most beautiful 
tract of the Old Town, which is part of 
the UNESCO World Heritage list. You 
should also see the baroque Saint 
Blaise’s Church, the patron of the city, 
local palaces (especially the Sponza 
and Rector’s Palaces) and the Luza 
Square with Saint Roland’s column. 
Dubrovnik has probably the best 
known Old Town in the world, which 
has, alongside the city’s fortifications, 
appeared in HBO’s Game of Thrones 
series. Its streets, walls and towers 
served the filmmakers as capicapitols 
of two powerful, separate kingdoms.

MONTENEGRO
This place was forgotten but in recent 
years is growing in popularity amongst 
tourists and not only the ones from 
Poland. That is because it is still quite 
mysterious.

The main spot to visit in Montenegro 
is the Budva Riviera: the “new Mecca” of 
those who like to relax by the Adriatic 
Sea. Budva, the capitol of the region, 
is shaded by high mountains on one 
side and full of clean beaches located 
in close proximity to hotels, pubs 
and restaurants, inviting tourists to 
relax on the blue shore of the Adriatic. 
Budva itself has to be seen, for example, 

starting with the Old City that has 
fortifications from the 15th Century, 
numerous museums and churches. 
From the city you can sail to St. Nicholas’ 
Island, from which there is a beautiful 
view of the Riviera. 

The crown gem is the Bay of Kotor, 
one of the most popular destinations in 
Montenegro. The sea cuts into the land, 
which makes the majestic mountains 
surrounding it look like northern 
fiords. There are three large cities 
on the shore of the bay: Kotor, Perast 
and, established in the Ancient Times, 
Risan; full of churches, palaces and 
fortifications built in different styles 
throughout centuries.

BOSNIA AND HERZEGOVINA
It is an incredibly interesting country, 
although not yet fully discovered by 
tourists. You will not find masses of 
people and big resorts that design 
everything for the tourist.

This is also an often underestimated 
and overlooked destination in Poles’ 
travel plans. Yet, this country has not 
less to offer than the popular Croatia 
and you can say that due to the smaller 
number of tourists it can be more 
attractive to some.

Not everyone might know this but 
Bosnia and Herzegovina has access 
to the sea. It is all thanks to one city: 
Neum, which stretches for a few dozen 
kilometres alongside the Adriatic coast. 
Neum has a great touristic base, built 
especially for the tourists who prioritise 
relaxing on the beach and would like to 
visit Croatia; the prices here are much 
lower while the city is located only 
60km away from Dubrovnik.

For those who are not that keen on 
the beach we recommend Sarajevo. 
You should see its Old Town: the most 
representative part of the city, with 
a square surrounded by a typical 
Bosnian architecture. On the edge of the 
Old Town, by the Miljacka River, there 
is the spot were the Archduke Franz 
Ferdinand of Austria was assassinated, 
which gave start to the First World War. 
Apart from that, as is usually the case 
with Old Towns, it is full of churches, 
monuments and other historical sights. 
from typical touriston any foreigners.  

YOU ARE ABLE TO GO TO CROATIA, 
MONTENEGRO AND BOSNIA AND 
HERZEGOVINA FROM THE SZCZECIN-
GOLENIÓW AIRPORT WITH THE RAINBOW 
TRAVELLING AGENCY.
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PILOCI MÓWIĄ NA NICH „POMARAŃCZOWI”, 
A PRACOWNICY LOTNISKA – „FOLOŁKI” LUB 

„MARSZAŁKI” (Z ANGIELSKIEGO „MARSHALLER”, 
CZYLI SYGNALISTA). W RZECZYWISTOŚCI SĄ 
TO KOORDYNATORZY NAZIEMNEGO RUCHU 
LOTNICZEGO. 
  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW

Follow me
PODĄŻAJ ZA MNĄ

Zastanawialiście się kiedyś, kim są ubrane 
na pomarańczowo osoby wymachujące 
rękoma przed samolotem? Rzecz jasna nie 

robią tego dla zabawy – na lotnisku każdy ma 
ściśle określone zadania. Koordynatorzy na-
ziemnego ruchu lotniczego, zachowując się w ten 
sposób dają pilotom maszyn umówione sygnały, 
aby odpowiednio ustawić samolot – stąd nazwa 

„Follow me”.
Mimo tego, że może wydawać się to zabawne, 

praca koordynatorów jest niezwykle odpowie-
dzialna. Do ich głównych zadań należy rzecz jasna 
ustawianie statków powietrznych na stanowi-
skach płyty postojowej według dyspozycji kontro-
lerów TWR i ułatwianie pilotom wykonywanie 
manewrów, a tym samym ubezpieczanie samolo-
tów w czasie kołowania. Sprawują oni nadzór nad 
bezpieczeństwem ruchu kołowego w polu ruchu 
naziemnego i ściśle współpracują z kontrolerami 
TWR lotniska w zakresie wykorzystania stano-
wisk postojowych statków powietrznych.   
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  IN ENGLISH

FOLLOW ME!

Pilots call them “orange,” and airport staff 
members – “marshals,” or simply “signallers.” 
In fact, they are coordinators of the airport 
ground movement.
Have you ever wondered about people wearing 
orange clothes and waving their hands in front 
of an airplane? Of course, they don’t do this for 
fun – everyone at the airport has their strictly 
defined tasks. By doing so, coordinators of the 
airport ground movement give pilots specific 
signals to help position a given aircraft in 
a desired way – hence the name “Follow me.”

Although it may seem funny, coordinators’ 
work is extremely responsible. To their chief 
tasks belongs, of course, leading a given 
aircraft to its designated stand at the airport 
apron according to the instructions given by 
TWR controllers, as well as helping pilots to 
manoeuvre planes, and thus securing planes 
during taxiing. What is more, they monitor 
security of the vehicle traffic in the movement 
area, and work in close cooperation with 
airport TWR controllers when it comes to 
aircraft stands usage.  
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SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  KRETA 
2  KORFU
3  ALBANIA
4  CZARNOGÓRA
5  BOŚNIA I HERCEGOWINA
6  CHORWACJA

KORFU

ALBANIA
CZARNOGÓRA

BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LONDYN LUTON

LIVERPOOL

EDYNBURG

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

IL
U
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Y 
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2 
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A

.C
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DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

......7 18:45 22:50 FR2466/7 737

.2..... 18:35 22:20 FR2466/7 737

1.34.6. 18:45 22:30 FR2466/7 737

....5.. 17:45 22:00 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...... 11:50 12:15 FR5322/3 737

....5.. 13:35 14:00 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2..... 11:30 12:00 DY1014/5 737

…..6. 12:45 13:15 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

..3...7 19:35 20:05 DY1014/5 B737

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI TYGO-
DNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 10:05 10:35 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456. 08:25 08:55 LO3931/2 Q400

12345.7 20:35 21:05 LO3935/6 Q400

1234567 14:25 14:55 LO3933/34 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1.34.67 22:05 19:10 FR2361/2 737

.2..... 21:55 19:00 FR2361/2 737

....5.. 21:25 18:10 FR2361/2 737

NOWOŚĆ WARSZAWA    RYANAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2.4.6 18:20 18:50 2162/3 A320

LONDYN LUTON    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

.2...6. 18:45 19:20 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

......7 15:25 15:50 FR7111/12 737

...4... 11:35 12:00 FR7111/12 737

LIVERPOOL    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

...4.6. 18:25 22:10 FR1059/60 737

EDYNBURG    RYANAIR OD 02/11/2017

POD KONIEC MARCA ( W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁADU NA OKRES LETNI
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INTERNET

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl
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

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

TAXI

Airport Taxi Group
Tel.: +48 914 817 690 

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 nume-
rami / 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

  AN-JAN
Rezerwacja biletów telefonicznie  
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone:
Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081
www.anjan.pl 

• SZCZECIN/ KOSZALIN

  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

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 biu-
ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed 
wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz 
pod numerem telefonu: 
+48 504 188 737. / Minibus departs from the 
LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17) 
90 minutes before plane departure. Bus 
tickets available from bus driver and can 
be booked by Telephone: +48 504 188 737.

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

PARKING    CAR PARK RED / 24 H
CENNIK  CAR PARK FEES

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

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHI-
NE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE 
PARKING.

PARKING ZIELONY    CAR PARK GREEN
         CENNIK  CAR PARK FEES

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 FOL-
LOWING 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 charter 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
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