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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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



ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
, (

4)
, M

IC
H

A
Ł 

B
U

D
D

A
B

A
R

 (5
), 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

(6
-9

), 
M

A
T 

P
R

A
SO

W
E 

(1
0)

. 

 ANYWHERE.PL

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

N A S I  A U T O R Z Y

ZD
JĘ

CI
A

: M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
1-

12
), 

T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (1
3)

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
4)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

5)
, M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
6)

, T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (1
7)

 , 
M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
8)

 , 
D

O
R

O
TA

 C
ZO

CH
 (1

9)
, M

A
T.

 P
R

A
W

O
W

E 
(2

0)
.

CEZARY 
ŁAZAREWICZ

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

.ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MONIKA
SZAŁEK

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

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



TEKST  Dagmara Kowalska  ZDJĘCIA  Michał Buddabar

MA TWARZ ANIOŁA, ALE PRÓŻNO GO SZUKAĆ W GRUPIE GRZECZNYCH CHŁOPCÓW. 
NA PLANIE FILMOWYM I SCENIE TEATRALNEJ SPEŁNIA MARZENIA ZAWODOWE, 
CZASEM TEŻ TE Z PIASKOWNICY. NIE BOI SIĘ TZW. TRUDNYCH RÓL SZUKA WYZWAŃ. 
JAKO STUDENT SZKOŁY TEATRALNEJ ZADEBIUTOWAŁ NA WIELKIM EKRANIE ROLĄ 
W SALI SAMOBÓJCÓW JANA KOMASY. ZARYZYKOWAŁ I OTWORZYŁY SIĘ PRZED NIM 
DRZWI DO ŚWIATA FILMU ORAZ TEATRU. COŚ NAM JEDNAK MÓWI, ŻE GDYBY DRZWI 
BYŁY ZAMKNIĘTE, BARTOSZ GELNER, AKTOR NOWEGO TEATRU W WARSZAWIE 
WSKOCZYŁBY OKNEM.

WIECZNY
CHŁOPIEC
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184 cm Bartek Gelner, 181 cm wzrostu Dagmara 
Kowalska. To będzie rozmowa na wysokim poziomie, 
mam nadzieję. 
Też mam taką nadzieję.

Dobrze mówię? Wyczytałam, że masz 184 
centymetry wzrostu.
Nie wiem nawet czy ja tego nie zakłamałem w dowodzie 
osobistym, bo to były te czasy kiedy chciało się mieć więcej 
niż się miało, ale wydaje mi się, że mam 183 cm. Zależy czy 
w obcasie czy bez.

Nosisz obcasy?
W sztyblecie. 

Ach tak, ale dziś nie będziemy mówić o butach, 
a o Tobie. Myślisz, że marzenia się spełniają? 
Myślę, że jak najbardziej. Jak o czymś się intensywnie my-
śli to pewnie tak, choć ciężko powiedzieć, że zawsze się 
spełniają, nie chciałbym zabrzmieć jak jakiś coach, któ-
ry mówi, że wszystko jest własną możliwością realizacji. Ja 
tak podchodzę do tego, że jeśli coś sobie zaplanuję, gdy jak 
to się spełnia to biorę za to pełną odpowiedzialność i gratu-
luję samemu sobie. 

Pogratulowałeś sobie występu w Legionach? 
Jeszcze sobie nie pogratulowałem, bo nie widziałem 
Legionów. 

Premiera Legionów planowana jest dopiero na 20 
września. Jest to jedna z najdroższych produkcji 
filmowych w Polsce i na dodatek film kostiumowy. 
Wydaje się, że każdy aktor chciałby wziąć udział 
w takim filmie. 
Kiedyś miałem krótki romans z Czasem Honoru i to było 
bardzo przyjemne doświadczenie. Tylko to jednak był se-
rial czyli coś całkiem innego od fabuły. W tym przypadku 
to była największa przyjemność tego filmu. W pewnym 
momencie, kiedy siedziałem w okopie, między ujęciami 
i chłopcy pirotechnicy doładowywali kolejne ładunki, żeby 
wszystko za nami latało w powietrzu, złapałem się na tym, 
że trochę realizuję dziecięcą zachciankę. Siedzę w piachu, 
nikt mi nie mówi, że muszę umyć ręce, bo jeszcze o go-
dzinie 6:30 jestem dopatynowany, żeby od rana wyglądać 
na dużo bardziej brudnego niż jestem. Siedziałem i tak 
wyciągałem z tego okopu roślinki z korzeniami, miałem 
dziecięcą zabawę pomiędzy ujęciami. To był powrót do 
piaskownicy. W dzieciństwie była jeszcze opcja, że każ-
dy miał jakiś romans z karabinem czy pistoletem i bawił się 
w policjantów i złodziei. Ja nigdy nie bawiłem się w wojnę, 
nie doświadczyłem tego i nie chciałbym doświadczyć, ale 
udział w „Legionach” był także z tego względu ogromną 
przyjemnością. Nauka jazdy na koniu też była ciekawym 
doświadczeniem, bo wcześniej nie miałem z tym zwierzę-
ciem wiele wspólnego. 

A poza tym historia, dotknięcie czasów 1914 – 1918.
Jak najbardziej, choć ja miałem sceptyczne podejście 
na samym początku, bo nie jestem hiper patriotą, tzn. pa-
triotą chyba jestem, ale we własnym rozumieniu tego 
słowa. Mam własną definicję świętowania poszczególnych 
świąt narodowych, teraz niestety zostało to zagarnięte na 

bardziej prawą stronę, niż ja sobie to wyobrażam, więc 
odżegnuję się od świętowania w taki, a nie inny sposób 
chociażby święta 11 listopada. Szkoda np. historii Powsta-
nia Warszawskiego i tego co dzieje się w godzinie W, zatrzy-
mania pędzącego  miasta na chwilę. Zawsze wydawało mi 
się, że w tym momencie każdy musi pobyć minutę ze sobą. 
Podczas wycia syren jest czas żeby spojrzeć na otaczają-
ce nas budynki czy odbudowany tutaj Praski Koneser czy 
całe centrum Warszawy, które było totalnie dotknięte tra-
gedią wojny i zobaczyć, że to idzie w dobrym kierunku i że 
możemy sobie na wypożyczonym rowerze Veturilo przez 
Warszawę przejechać po równych chodnikach, a nie odpa-
lać race czy manifestować to święto w inny sposób. Takie 
jest moje postrzeganie tego święta. To ciekawe, w kontek-
ście Legionów, że nawet taką najśmieszniejszą anegdotą, 
którą zapamiętałem z planu, może niezbyt znaczącą, ale 
dla mnie zabawną był to fakt braku przednich zębów u Jó-
zefa Piłsudskiego. To był powód tego długiego, charaktery-
stycznego wąsa. Ja lubię takie mini ciekawostki jak np. na-
zwa szczypiornistów, która narodziła się w tamtym czasie, 
w momencie kiedy chłopcy rzucali sobie jakąś szmacianą 
piłkę. Mnie takie rzeczy interesują, takie mini szczegóły.

O których się nie mówi na co dzień, bo do historii 
podchodzimy, tak jak mówisz, każdy w inny 
sposób. A jak ci się pracowało z reżyserem, który 
w sumie jest znany z kina psychologicznego, nie 
z kręcenia superprodukcji? 
Ja się z Darkiem dogadałem bardzo dobrze. Pierwsze 
co zrobiłem, to skomplementowałem jego przepiękną 
i przecudowną żonę i może to być jeden z argumentów, dla 
których warto pracować z mężczyzną, który ma tak dobry 
gust, jeżeli chodzi o kobiety. To było bardzo fajne. Darek 
rzeczywiście miał do nas super podejście. Dogadaliśmy się 
w czworokącie, bo mieliśmy bardzo dużo wspólnych prób 
i z Wiktorią Wolańską, która gra główną rolę kobiecą i Se-
bastianem Fabijańskim, z którym my się szerujemy. On 
wysłuchiwał wszystkich, próbował znaleźć środek tych po-
mysłów, każdego szalonego człowieka, który miał własny 
pomysł na mundur, karabin i opowiedzenie danej sceny. 

To było spełnienie Twoich chłopięcych marzeń, ale nie 
zapominajmy, że to jest film historyczny. W tle jest 
oczywiście także historia miłosna, a nawet historia 
trójkąta miłosnego. W tamtych czasach…
Trochę żałuję, że w żadnym, nawet mini wątku, na co by 
się już chyba nie zgodził Minister Kultury, który wyłożył 
trochę pieniędzy w tę produkcję, nie pojawił się mini wątek 
homoseksualny w okopie. Zawsze jestem otwarty na takie 
historie, bo nie wierzę, że to się tam nie zdarzało.

...  JA K TO SI Ę SPEŁ N I A 
TO BIOR Ę ZA TO PEŁ NĄ 
ODPOW I EDZI A L NOŚĆ 
I GR ATU LUJ Ę 
SA M EM U SOBI E. 
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O tym się głośno nie mówi. 
O tym się nie mówi, ale rozmawiamy teraz 
o projekcie, który ja na razie znam tylko ze sce-
nariusza, w którym zagrałem, którego jeszcze 
nie widziałem, więc jestem dosyć ostrożny 
w kontekście tego co może się tam wydarzyć. 
Wiesz, że film montuje się parokrotnie. Na 
poziomie scenariusza, na poziomie tego co 
powstanie na planie, a potem już zostawia się 
to w rękach montażysty czy reżysera, który 
może to całkowicie przemodelować, mogę się 
jeszcze bardzo zdziwić. 

To znaczy, że co? Że film nie 
będzie historyczny? (śmiech) Takiej 
możliwości nie ma. 
Takiej możliwości nie ma, nie biegałem tam 
w adidasach. 

O szczegóły też  zadbaliście, prawda?
Oczywiście Jeżeli chodzi o piony charak-
teryzacji i scenografii byłem pod ogrom-
nym wrażeniem, bo kręciliśmy ten film w róż-
nych miejscach w Polsce. Mieliśmy zdjęcia 
w Kielcach, na Mazurach, w Cieszynie, na 

rynku cieszyńskim, który został całkowicie 
przerobiony na rynek z tamtych czasów. To 
było super doświadczenie i ta nazywana w ga-
zetach superprodukcja na mnie odbiła się na 
tym poziomie, że te wszystkie scenograficzne 
ujęcia bardzo fajnie funkcjonowały i wchodzi-
ło się w to jak w masło. To bardzo pomaga pod 
względem aktorskim także. 

Magia kina, umiejętność przenoszenia 
siebie z czasów współczesnych 
do początków wieku XX. Dla mnie 
fascynujące jest to, że nagle musisz 
zapomnieć o rzeczywistości, o tym, 
że grasz w Nowym Teatrze, że jutro 
masz wznowienie prób do spektaklu, 
a jednocześnie musisz wejść do 
świata, którego tak naprawdę nie 

. . . J E Ż E L I  C H O D Z I  O   P I O N Y 
C H A R A K T E RY Z AC J I 

I   S C E N O G R A F I I  B Y Ł E M  P O D 
O G RO M N Y M  W R A Ż E N I E M , 

B O  K R Ę C I L I Ś M Y  T E N 
F I L M  W   RÓ Ż N YC H 

M I E J S C AC H  W   P O L S C E
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znasz. Możesz go znać wyłącznie 
z historii. 
Dlatego sam dałem sobie zadanie, żeby 
przeprowadzić postać albo całą resztę jak 
najbardziej współcześnie ja to postrzegam, 
żeby nie silić się na myślenie z tamtych 
czasów, bo jest to chyba niemożliwe, je-
żeli chodzi o wątki ludzkie, np. miłość do 
drugiej osoby. Trudno wyobrazić sobie, że 
ktoś zostaje z piechoty przerzucony do 
ułanów i nie widzi bliskiej osoby przez do-
brych parę lat. Ona dowiaduje się, że on 
umiera, już go nie ma, a potem on wraca. 
W zrozumieniu tego toku wszystkim poma-
gał bardzo mocno Darek Gajewski, który 
miał swoją wizję filmu, wizję opowiedzenia 
historii plus najprzyjemniejsze były sceny 
batalistyczne i walenie ze ślepaków. 

Legiony nie są filmem, który ma 
podobny budżet do produkcji 
amerykańskich. Weźmy taki, zdaje 
się najdroższy film w historii całego 
kina, czyli Piratów z Karaibów. 300 mln 
dolarów - marzenie reżyserów i aktorów.
Ja byłem też bardzo zafascynowany swego 
czasu Dunkierką. Każdy chyba ma w gło-
wie Szeregowca Ryana i za każdym razem 
jak rozmawia się, jeszcze przed rozpoczę-
ciem zdjęć, operator z reżyserem mówią, że 
to będzie wyglądało jeszcze lepiej. Potem 
oczywiście spotykamy się z różnymi proble-
mami, które pojawiają się na naszej drodze 
podczas kręcenia filmu, ale nie chciałbym, 
żeby wyszła z tego jakaś klapa. Udało się to 
ugryźć na pewno Jankowi (przyp. red. Jan 
Komasa) w Mieście 44. Bardzo sobie ten 

film cenię i lubię go. Natomiast chyba za 
bardzo zafascynował się końmi pan Jerzy 
Hoffmann w filmie 1920.

Tak, ten wątek był tam dość szeroko 
pokazany i trochę przykrył resztę.
Tak, więc trzymam kciuki za nas, żeby wy-
szło z tego coś fajnego.

Ja też trzymam za was kciuki, ale jestem 
pewna w 100%, że będzie dobrze. Wiesz 
dlaczego? Myślałam o waszej trójce 
aktorskiej: Wiktoria Wolańska, Bartosz 
Gelner i Sebastian Fabijański. Dużo was 
ostatnio wszędzie, zwłaszcza na ekranie, 
w kinie. Powrót, Legiony, które pojawią się 
za chwilę na ekranach kin, ale Ty grasz też 
w serialach telewizyjnych, nie tylko tych 
najprostszych, także np. kryminalnych. 
Lubisz kino, bardziej niż teatr?
Nie wyobrażam sobie jednego bez drugie-
go, bo wydaje mi się, że to się w 100% uzu-
pełnia. Przynależę do takiego teatru, który 
jest teatrem traktującym o tematach i  pro-
wadzimy siebie nawzajem, nawet trochę 
filmowo, bo mamy ten przywilej, że gramy 
na mikroportach, więc możemy trochę ina-
czej naszą obecnością na scenie operować.

Dajecie nam odrobinę filmu w teatrze. 
Tak, wielu twórców współczesnego teatru 
jest zafascynowanych video, więc mamy 
do czynienia z teatrem, ale też ze swoimi 
zbliżeniami, które są rzucane na scenogra-
fię. Kino rządzi się całkowicie innymi pra-
wami, wchodzi się w coś, robi się coś jeden 
dzień, jedno ujęcie i mamy to, a w teatrze jest 
ten przywilej, że coś można zgłębiać, mean-
drować, rozwijać w sobie, za każdym razem 
jest to inne. Ja najbardziej kocham w teatrze 
to, że przychodzę z nowymi problemami sam 
do teatru i próbuję je przez scenę rozwiązać. 

Właśnie, a przy okazji też masz za 
każdym razem inną publiczność, która 
zupełnie inaczej reaguje na Twoją rolę 
w konkretnym spektaklu. 
Tak, też jest super, że my dużo podróżujemy 
z teatrem, więc spotykamy się z odbiorem pu-
bliczności spoza granic Polski, którą okazuje 
się czasami śmieszą albo wzruszają całkowicie 
inne momenty czy sceny, które zostały albo 
dobrze zrecenzowane, albo ciekawie odebra-
ne w Polsce lub mniej się podobały. Publicz-
ność francuska, belgijska, brazylijska, chińska 
zwraca uwagę na całkowicie coś innego i to też 
jest bardzo fajne, bo wtedy też przyjeżdża się 
z całkiem inną energią czy świeżością do Pol-
ski, trochę prezentuje zagraniczny styl. 

Wrócimy jeszcze do teatru za chwilę, bo 
bardzo mnie ciekawi jakie było Twoje 
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pierwsze spotkanie ze znakomitym 
reżyserem i świetnym dyrektorem Nowego 
Teatru Krzysztofem Warlikowskim? Zanim 
jednak, chciałabym, żebyś opowiedział 
czy udział w filmie na etapie szkoły 
teatralnej Tobie pomógł, czy trochę 
zaszkodził? Otworzył ci drogę do 
kariery czy przeciwnie? 
Zaszkodził mi, bo miałem niższą ocenę z pio-
senki. Nie było na zajęciach.

Ale śpiewać umiesz?
Każdy umie.

Nie każdy.
Lepiej lub trochę gorzej, a tak serio to rola 
w filmie jeszcze w szkole teatralnej bardzo 
mi pomogła. Miałem tę przyjemność, że bar-
dzo szybko wszedłem do zawodu i zobaczyłem 
go z innej strony. Wtedy byłem totalnie zielo-
ny, a film nosił tytuł Sala Samobójców, jeżeli 
chodzi o mój debiut na dużym ekranie. Wcze-
śniej były jeszcze jakieś seriale. 

Ale jak mówisz Sala Samobójców to ja 
mam ciarki. To taki film, który pamiętam 
w każdym szczególe.
Z tego co wiem będzie dwójka, więc spo-
dziewaj się podobnych emocji. Bez mojego 
udziału, bo my się już chyba z Kubą (przyp. 
red. Jakub Gierszał) zestarzeliśmy, w innych 
aspektach doszukujemy się własnych samo-
bójstw, chyba.

Nie reprezentujecie już młodzieży?
Dziś komentarz na Facebooku czy Instagra-
mie nie spowoduje w naszych głowach takiego 
mentliku, że będziemy chcieli zrobić sobie 
jakąś krzywdę, natomiast są inne problemy. 
Ten film był bardzo fajnym doświadczeniem, 
bo zacząłem nagle pojawiać się na festiwalach 
filmowych, zobaczyłem jak to wygląda z innej 
strony i miałem trochę łatwiejszy start w zawo-
dzie po szkole teatralnej, więc w sumie oprócz 
tej obniżonej oceny ze śpiewu cała reszta to 
były tylko i wyłącznie superlatywy. 

Jak Cię znalazł Krzysztof Warlikowski? 
Zobaczył Cię w szkole, w którejś z etiud?
Nie, z Krzyśkiem Warlikowskim (będziemy 
grali teraz kabaret, zapraszam cię bardzo 
serdecznie) to jest śmieszna historia. Byłem 
wtedy na etapie robienia Płynących wieżow-
ców z Tomkiem Wasilewskim. Poszukiwano 
młodej osoby do teatru, jakoś tak się wydarzy-
ło, że gdzieś tam pojawiła się moja osoba. W su-
mie dogadaliśmy się dopiero za drugim razem. 
Z Krzyśkiem to jest bardzo długi proces pozna-
wania się, docierania, bo to jest osoba, która 
ma swój macierzysty zespół, do którego w jakiś 
sposób trochę się poczuwam i czuję się w tym 
dobrze. Przeszedłem swój chrzest bojowy.

Na czym polegał? 
Ponieważ ja doszedłem pod sam koniec prób 
Kabaretu warszawskiego to był dla mnie 
taki spektakl instant.

Już 5 lat go gracie.
Czas szybko leci, też jestem tym czasami zdzi-
wiony. Potem z Krzyśkiem mieliśmy bardzo 
długą, wspólną drogę W poszukiwaniu straco-
nego czasu, czyli w przygotowaniu tekstu Mar-
cela Prousta. Tutaj były wzloty i upadki naszej 
współpracy i moich poszukiwań, bo to była 
moja pierwsza większa rola w teatrze z tak wie-
loma wybitnymi, wymagającymi partnerami 
na scenie. Ten spektakl nie był moim wielkim 
sukcesem, jeżeli chodzi o premierę czy takie 
otwarcie, ale przez to doświadczenie zrozu-
miałem, że przy podobnych projektach naj-
ważniejsze jest ciągłe rozwijanie samego 
siebie i szukanie nowych rozwiązań w spek-
taklu. Krzysiek też jest bardzo otwarty na 
to, żeby ten spektakl żył, żeby był aktual-
ny, żebyśmy my wchodzili w niego ze swo-
imi nowymi doświadczeniami. I za każdym 
razem jak gramy  Francuzów, to jest prawie 
5 – godzinny spektakl, to jestem trochę ze-
stresowany jak będzie. Za każdym razem 
ten spektakl wybrzmiewa trochę inaczej, 
a ja to w teatrze bardzo lubię.

Byłam na premierze, byłam zachwycona, 
oczarowana, do dzisiaj też pamiętam 
każdy szczegół, łącznie z piękną sukienką 
Agaty Buzek. Chciałabym, żebyś 
opowiedział jeszcze trochę o produkcjach, 
w których wziąłeś udział i które są 
w toku. Przed nami Ultra Violet 2, zdaje 
się, że pojawi się obok Twojej postaci 
ktoś nowy, który nieźle namiesza. Możesz 
powiedzieć kto dołączy do obsady 
aktorskiej i co to będzie za postać? 
Zdjęcia się już chyba rozpoczęły z tego co 
widziałem z Instagrama Marty Nieradkie-
wicz, bo to Marta jest głównodowodzącą je-
żeli chodzi o ten projekt. Ja tam będę w dru-
gim sezonie, tak jak i w pierwszym, pojawiał 
się w roli trochę byłego, ale jednak aktualne-
go męża Marty. A propos Sali samobójców, 
już doszło do tego, że nie gram nastolatków, 

pojawili się mężowie, za chwile będą pew-
nie ojcowie.

Ale nie masz z tym problemu?
Nie mam w ogóle, taka kolej rzeczy, najwyższy 
czas. Zobaczymy co będzie się działo. Zaczy-
nam zdjęcia pod koniec czerwca i na początku 
lipca, jeszcze ze względu na inne projekty i na 
dokrętki do Legionów. Teraz zacząłem próby 
w Teatrze Nowym nad bardzo interesującym 
tematem, czyli Jezusa Chrystusa w reżyserii 
Jędrzeja Piaskowskiego, więc jestem trochę 
w temacie Nowego Testamentu i Ewangelii. 

To bardzo trudna lektura.
Bardzo trudna, ale jak to mówią: na początku 
było słowo i próbujemy z tym powalczyć, zoba-
czymy co z tego wyjdzie.

Bardzo jestem ciekawa co się będzie 
u Ciebie działo i jak się wszystko ułoży, ale 
trzymam kciuki.
Wiemy, że nie można robić Maryjki z tęczą, bo 
ktoś może zaaresztować cię o 6 nad ranem, 
więc tego będziemy unikać. 

Ale nie unikasz sytuacji zabawnych np. na 
swoim Instagramie. Jesteś aktywny, widzę, 
że komentujesz wpisy ludzi, którzy coś 
dopisują do twoich postów.
Ja uważam, że nie jestem osobą angażują-
cą się chyba tak bardzo jak co niektórzy moi 
koledzy, których bardzo za to szanuję, ale 
uważam i myślę sobie, że jednak egzystencja 
artystyczna, aktorska nie pozwala na bycie 
obojętnym wobec tego co dzieje się w obec-
nej sytuacji politycznej na świecie i w Polsce. 
Trzeba obserwować i reagować non stop, to 
jest nam potrzebne, to nasza inspiracja: te-
maty, które przynosimy na próby, o których 
dyskutujemy, o których warto rozmawiać, 
o których trzeba napomknąć w spektaklu 
albo trzeba zrobić to metaforycznie. 

W Nowym Teatrze często odnosicie się 
do rzeczywistości.
Tak, chodząc na spektakle najbardziej wtrą-
cającego się teatru, Teatru Powszechnego do-
świadczamy rzeczy, które się dzieją i ja jestem 

JA  N A J BA R DZ I E J  KO C H A M 
W  T E AT R Z E  T O,  Ż E  PR Z YC HODZ Ę 
Z  NOW Y M I  PROB L E M A M I  SA M 
D O  T E AT RU  I  PRÓBUJ Ę  J E 
PR Z E Z  S C E N Ę  ROZ W I Ą Z AĆ. 



bardzo na to otwarty. Uważam, że trzeba ko-
mentować rzeczywistość i trzeba też może 
nie radyklanie, bo w żadną stronę nie jest to 
dobre, ale trzeba jednak stawać po którejś 
stronie i dawać choć taki mini sygnał co się 
na dany temat myśli. 

Bartek, muszę cię zapytać jeszcze o Twoje 
życie prywatne. Nie martw się będę 
delikatna. Wydaje mi się, że jesteś z tych 
osób, które niespecjalnie lubią pokazywać 
swoje życie prywatne i wpuszczać media do 
swojej strefy komfortu?  
Pokazywanie mojego życia prywatnego koń-
czy się na pokazywaniu fragmentu mojej 
kuchni jak coś nakręcę na Instagram.

I koniec.
I tyle.

Ok, nie będę zgłębiać tematu. Na koniec 
powiem, że trzymam za Ciebie mocno 
kciuki. Masz dwie nogi, tę teatralną 
i filmową więc życzę, żeby się spełniły 
Twoje zawodowe marzenia. Mówiliśmy 
o tym na początku naszej rozmowy, 
że marzenia się spełniają, bo Ty masz 
głowę pełną marzeń. 
Bardzo dziękuję albo bardzo nie dziękuję, bo 
chyba się nie dziękuje za takie rzeczy. Trzy-
mam też kciuki sam za siebie.

Teraz to się nawet trochę boję. W sumie 
po tym długim wywiadzie wiem, że już 
mnie nienawidzi cała żeńska Polska i może 
trochę męskiej, za to że tutaj siedzę, mogę 
popatrzeć Tobie głęboko w oczy, a nawet 
ukradkiem dotknąć. No to dorzucę do pieca: 
po wywiadzie jeszcze się uściskamy. Bartek 
Gelner, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. 

ENGLISH 

THE EVERLASTING BOY

He may have the face of an angel, but he is 
definitely no angel. He pursues his professional 
goals and fulfils his childhood dreams on the film 
set and in the theatre. He is not afraid of difficult 
roles; he likes challenges. When he was a student, 
he made his film debut in Jan Komasa’s Suicide 
Room. He took the risk, and the world of film and 
theatre was wide open for him. Still, had it been 
closed, Bartosz Gelner, currently affiliated with the 
New Theatre in Warsaw, would find a way to get 
there anyway.

Bartek Gelner, 184 cm tall, Dagmara 
Kowalska, 181 cm tall. I’d like to keep 
high standards of our meeting.
Me too.

P O SZ U K I WA NO M Ł ODE J O S OBY 
D O T E AT RU, JA KO Ś TA K SI Ę 

W Y DA R Z Y Ł O, Ż E GDZ I E Ś TA M 
P OJAW I Ł A SI Ę MOJA O S OBA . 

W SU M I E D O GA DAW L IŚ M Y SI Ę 
D OPI ERO Z A DRUGI M R A Z E M.
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dla Moxy Warsaw Praga Hotel za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



I’ve heard you’re 184 cm tall, am I right?
I’m not sure whether I put it right in my ID card, because 
those days, one would add a few centimetres to seem 
taller, but I think I’m 183 cm tall. It depends whether I’m 
wearing heels or not.

You wear heels?
In jodhpur boots. 

Oh well, but today, we won’t talk about shoes but 
you. Do you believe that dreams may come true?
Of course. If you think about something a lot, I sup-
pose it will come true although I wouldn’t say things 
are always this way – I don’t want to sound like some 
coach, who says that everything is possible when 
you wish for it. I believe that if I plan something, and 
it comes true, I take full responsibility and congrat-
ulate myself on it.

Have you congratulated yourself on your performance 
in The Legions yet? 
Not yet, because I haven’t seen The Legions. 

It is coming out on 20 September. It’s one of the 
most expensive Polish productions and a costume 
film. I guess every actor would like to appear in 
such a film.
Once, I had a brief adventure with The Time of Hon-
our, and it was a very pleasant experience. But it’s 
a TV show, so it’s completely different from the film 
reality. What I enjoyed the most about the film was the 
plot. At some point, when I was sitting in a trench, and 
firework makers were adding more explosives so that 
everything behind us would be on fire, I caught myself 
thinking I was fulfilling one of my childhood dreams. 
I was sitting in the sand, and nobody told me to wash 
my hands, because I was patinated at 6:30 once again to 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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look dirtier than in reality. And so I was sitting I that trench, 
uprooting some plants, acting childlike in-between the 
shooting. It was like coming back to the sandpit. When 
I was a child, everyone used to have rifles or guns and we 
would play police and thief. I never played war; I never expe-
rienced it and wouldn’t want to, but my appearance in The 
Legions was a great pleasure because of that, too. Learning 
to ride a horse was an exciting experience because I’d never 
done that before. 

And the story is set in 1914–1918.
Indeed, although I was sceptical about it in the beginning. 
I’m not much of a patriot – well, I mean, I am a patri-
ot, but I understand patriotism differently. I have my own 
way of celebrating national holidays – at present, it’s got 
too right-wing for me, and I refuse to celebrate, for ex-
ample, the 11th of November in such a way. It’s a shame 
what happened to the history of the Warsaw Uprising and 
the celebration of the ‘W’ Hour, stopping the rush in the 
city for a while. I’ve always thought that everyone should 
be left alone with their thoughts for a while at that time. 
While the sirens are howling, you should look around you, 
at buildings or the restored Praga Koneser Centre or the 
city centre, which was completely destroyed during the 
war, and see that the city is going in the right direction, 
we can ride a hired Veturilo bike through Warsaw, along 
nice pavements, instead of firing flares or manifesting 
our political opinions in a similar way. At least that’s what 
I think. In the context of The Legions, it’s interesting that 
the funniest anecdote I remember from the set, perhaps 
an irrelevant one, was that Józef Piłsudski didn’t have 
front teeth. That’s why he had such long, characteristic 
moustache. I like such interesting facts like, for example, 
that the Polish word for a handball player, szczypiornista, 
was coined at that time, when boys were playing a rag ball. 
I’m interested in such tiny details.

We usually don’t talk about these things, be-
cause everyone approaches history in a different 
way. How did you get on with the director, who 
is renowned mostly for psychological cinema, 
not big production?
Me and Darek got on very well. The first thing I did was 
to compliment his beautiful and wonderful wife; that 
might be one of the reasons for working with a man who 
has a good taste in women. It was really great. Darek had 
a great attitude towards us. I was rehearsing a lot with Wik-
toria Wolańska, who played the lead female role, and Se-
bastian Fabijański, who played another major male role in 
the film. He listened to all of us, tried to find a happy me-
dium, listened to all the crazy people who had their own 
ideas for uniforms, rifles, and a given scene. 

It was a childhood dream come true, but don’t 
forget it’s a historical film. There is also a love 
story in the background, even a story of a love 
triangle. Those days…
I regret a little that in this production, there is no story 
about homosexuality in the trenches. I guess the Minister 
of Culture wouldn’t approve it, and he invested some mon-
ey in the film. I’m open to such stories; I don’t believe it 
didn’t happen those days.

But nobody speaks about it openly. 
Indeed, but we’re talking about the project which I only 
know from a screenplay, in which I appeared, but which 
I haven’t seen yet, so I’d be careful about what may happen 
there. A film is made many times, you know. At the level of 
screenplay, at the level of what happens on the set, and later 
cut, by the editor or the director, who may change it com-
pletely. I may be very surprised with the outcome. 

What do you mean? That it won’t be a historical film? 
(chuckles) It’s impossible. 
It’s impossible, I didn’t run around the set wearing trainers. 

You took care of the details, didn’t you?
Of course. I was very impressed with make-up and set dec-
oration, because the film was shot in various places in Po-
land, including Kielce, Mazury, Cieszyn, the town square 
in Cieszyn, turned into a town square from those days. It 
was a wonderful experience; I really enjoyed it, and all the 
scenes went swimmingly. It’s helpful for an actor, too.

The magic of cinema, a possibility of going back in 
time to the beginning of the 20th century – I find 
it fascinating how all of a sudden, you must for-
get about the reality, about performing in the New 
Theatre, or rehearsals you have on the following day, 
and enter the world you don’t really know. Or which 
you know only from historical books. 
That’s why I decided to develop the character and build the 
role as I see it, without trying to think like a person from 
the early 20th century, because it’s not even possible to ex-
perience relationships, like love, for example, in the same 
way. It’s hard to imagine that a man may be moved from the 
infantry to the Uhlans and may not see his beloved for sev-
eral years. She learns that he died, and later he comes back. 
Darek Gajewski helped me understand it because he had 
his own ideas for the film and the story. I also really enjoyed 
battle scenes and shooting blanks. 

The Legions didn't have such a budget as big 
American productions, take, for example, the most 
expensive film in the history of cinema – the Pirates 
of the Caribbean. 300 million dollars – a dream of 
directors and actors.
I was also fascinated with Dunkirk. In that context, I guess 
everyone remembers Saving Private Ryan. Every time, be-
fore the shooting begins, the cameraman and the director 
say it will look better in the end. Then, during the shooting, 
we face various problems, but still, we don’t want it to be 
a flop. For example, Janek’s [Editor's note: Jan Komasa] 
City 44 was a success. I appreciate that film and I personal-
ly like it. On the other hand, I think Mr Jerzy Hoffmann was 
too fascinated with horses in 1920.

Yes, that was one of the major plots, eclipsing 
the others.
So now I’m keeping my fingers crossed for our film.

I’m keeping my fingers crossed for you, too, but I’m 
one hundred per cent sure that all will be fine. You 
know why? I’ve been thinking about your trio: 
Wiktoria Wolańska, Bartosz Gelner, and Sebastian 
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Fabijański. You’ve been very popular re-
cently, especially in cinema. The Return, 
The Legions, which is coming out soon, 
and you’re also appearing in TV shows, 
not only the simplest ones but, for ex-
ample, crime TV shows as well. Do you 
prefer cinema to theatre?
I can’t imagine one without the other – I be-
lieve they complement each other. I belong 
to the theatre dealing with issues, and we 
lead one another, also in terms of films. We 
are lucky to play wired, which changes our 
presence on the stage a bit.

You give us a taste of cinema in the 
theatre. 
Yes, a lot of contemporary theatre artists 
are fascinated with the video form, so they 
use close-ups of stage decoration. Cinema 
plays by completely different rules – you en-
ter the role, do something for one day, one 
take, and that’s it. In theatre, you can get to 
the bottom of the problem, explore it, devel-
op within you, and the outcome is different 
every time. What I love the most about thea-
tre is that I can come to it with new problems 
and try to solve them through playing.

That’s right, and you have a different 
audience every time, who receive a giv-
en role differently. 
Yes, we also travel with the crew a lot, so we 
play for foreign audiences, too. They some-

times laugh or cry at completely different 
moments or scenes, which got favourable or 
bad reviews or weren’t very popular in Po-
land. Audiences from France, Belgium, Bra-
zil, and China pay attention to completely 
different aspects of the play, and that’s great 
because it gives us fresh energy and a taste 
of foreign style. 

We’ll come back to the theatre in 
a while because I’d really like to know 
more about your first meeting with the 
brilliant director of the New Theatre, 
Krzysztof Warlikowski. But first, could 
you please tell me whether getting 
a role in a film when you were still 
a student helped you or rather hurt your 
career? Did it open your way to career 
or quite the reverse? 
It harmed me because I got a lower grade in 
singing. I missed the classes.

But you can sing?
Everyone can.

Not everyone.
Better or worse. Joking aside, that role helped 
me a lot. I was lucky to start my professional 
career quite soon and I could see the profes-
sion from another perspective. As regards 
my film debut, the film was entitled Su-
icide Room. But I had appeared in some TV 
shows before. 

Suicide Room is sending shivers down 
my spine. I remember every tiniest de-
tail about it.
I’ve heard there will be a sequel, so brace 
yourself. But I won’t appear there, because 
me and Kuba [Editor’s note: Jakub Gierszał] 
have grown old, and we look for our own sui-
cides in other aspects.

You don’t represent the young genera-
tion any longer?
Today, a comment on Facebook or Insta-
gram will not wreak such havoc and make 
us want to hurt ourselves, but we have other 
problems. That film was a great experience 
because I started to take part in film festi-
vals, I saw how it works from the perspective 
of an actor, and it was easier for me to start 
my career when I graduated from school. To 
sum up, except for that lower grade in sing-
ing, the remaining part was positive. 

How did Krzysztof Warlikowski find 
you? Did he see you at school, in 
some etude?
No, it’s actually a funny story with Krzysiek 
Warlikowski (we’re playing a cabaret soon, 
feel invited). I was working with Tomek 
Wasilewski on Floating Skyscrapers. They 
were looking for a young actor, and I came 
up. We reached an agreement the second 
time. As regards Krzysiek, it was a long pro-
cess of getting to know each other, getting 
in synch, because he has his own crew 
I now feel a part of and feel good with. It was 
my baptism of fire.

What was it like? 
I joined Kabaret Warszawski when the re-
hearsals were almost over, so it was some in-
stant performance for me.

You’ve been playing together for 
5 years.
I’m surprised to see how time flies. Later, 
I and Krzysiek were working on the text of In 
Search of Lost Time by Marcel Proust. We 
had some ups and downs, and it was difficult 
for me, too, because it was my first big theatre 
role and I was performing with so many bril-
liant, demanding partners. It didn’t go very 
well for me – the premiere or the beginning 
of my career – but that experience helped me 
realise that what matters in such projects is to 
learn from them and look for new solutions. 
Krzysiek is very open-minded to the devel-
opment of the play, making it relevant, in-
troducing new experiences to it. Every time 
we play The French, which is almost 5 hours 
long, I’m a bit nervous about the final out-
come. The play is a little different every time, 
which I like a lot about theatre.



I saw the premiere; I was delighted and I still re-
member every little detail, including Agata Buzek's 
beautiful dress. Could you tell me more about the 
productions you’ve starred in and those which are 
still in the making? Ultraviolet 2 is soon coming 
out, and I’ve heard that a new character is going to 
be introduced. Can you tell me who is joining the 
cast and who the new character is? 
As far as I know from Marta Nieradkiewicz’s Instagram 
because Marta is in chief of this project, the shooting 
has already begun. I’ll appear in the second season, 
just like in the previous one, in the role Marta’s ex but 
still current husband. Speaking of Suicide Room, I’m 
no longer a teenager but a husband; I guess I’ll soon 
play fathers, too.

But it doesn’t bother you, does it?
It doesn’t. It’s the natural order of things, it was high 
time. We’ll see what happens. I’m going to begin work-
ing on it in late June and early July, because of my other 
projects and The Legions. I’ve just begun rehearsals in 
the New Theatre for an intriguing play – Jesus Christ di-
rected by Jędrzej Piaskowski, so I’m a little into the New 
Testament and the Gospel. 

It’s a difficult read.
Very difficult, but as they say, in the beginning was the 
Word, and we’re trying to work on it, we’ll see what comes 
out of it.

I’m curious about your current and future projects, 
but I’m keeping my fingers crossed.
We know we can’t do Virgin Mary with a rainbow, because 
you may get arrested for it at 6 a.m., so we’ll try and avoid it. 

But you can't avoid funny situations, for example, 
on your Instagram. I see you're an active user – you 
reply to comments posted on your profile.
I may not be as politically involved as some of my friends, 
whom I respect very much for that, but I believe that our 
artistic, actor existence doesn’t allow us to turn a blind eye 
to what’s currently going on in Poland and in the world. We 
must observe the current state of play and react. We need 
it; it’s our inspiration: topics we bring to rehearsals, which 
we later discuss, which should be discussed and men-
tioned in the play, literally or metaphorically. 

You refer to the current situation a lot in the 
New Theatre.
Yes, that’s true. When I go to the most involved theatre, the 
Powszechny Theatre, I may experience things that are cur-
rently happening, and I’m very open to it. I think we should 
express our opinions on reality and – perhaps not radically 
because extremes are always wrong – take sides and say 
what we think. 

Bartek, I must ask you about your private life. Don’t 
worry, I’ll be gentle. It seems you don’t like to show 
your private life and let the media in your comfort 
zone, am I right?
Showing my private life ends with showing a part of my 
kitchen when I share something on Instagram.

And that’s it.
That’s it.

Fine, I won't dig any deeper. At the end, I’ll say I’m 
keeping my fingers crossed for you. You have two 
legs, one for the theatre and one for the film, so 
I wish you that all your professional dreams come 
true. At the very beginning, we said that dreams 
come true because your head is full of dreams. 
Thank you very much or not, because one doesn’t thank for 
such things. I’m keeping my fingers crossed for myself, too.

Now, I’m a bit afraid. I know that after this long inter-
view, all women in Poland – and maybe some men, 
too – must hate me for sitting here with you, being 
able to look into your eyes or touch you. To add fuel 
to the flames: I’ll hug you after the interview. Bartek 
Gelner, thank you very much.
Thank you very much. 

W I E C Z N Y  C H Ł O P I E C
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ako przedstawiciel tzw. „wyższej klasy średniej” po-
winienem jeździć dobrym samochodem z napędem 
na cztery koła i planować wyprawy do Kambodży 

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

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

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

J

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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street-foody. Ubrania kupuję w sieciówkach, no czasem 
szarpnę się na coś z wyższej półki. Nie kupuję rzeczy, na 
które mnie nie stać. Mama powtarzała, żeby wystrzegać 
się kredytów, a jeżeli już je brać to maksymalnie na taką 
kwotę, jaką się posiada w ramach tzw. majątku. Jak pa-
trzę na to, co się dzieje dookoła widzę, że mama była mą-
drym człowiekiem!

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

ENGLISH

FOR THE SHOW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

THE LAST LAUGH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Are these all attractions you can find 
in Podlasie? Definitely not! The region also 
boasts remarkable Branicki Palace in Białys-
tok, the world-famous horse stud in Janów 
Podlaski, the mysterious Osowiec Fortress, 
the majestic Tykocin Castle, the unique 
(green!) Mosque in Kruszyniany, and the Mu-
seum of Icons in Supraśl. All these places are 
surrounded by dense forests, wild nature, and 
mysteries of time. And as for Podlasie, well, he 
who laughs last laughs best. 
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W KOLEJNEJ ODSŁONIE PREZENTACJI PERSPEKTYW, JAKIE CZEKAJĄ NAS W UNIEJOWIE, SKUPIMY SIĘ BLIŻEJ NA 
TYM, CO TAK WYRÓŻNIA TO MIEJSCE I ŚCIĄGA TURYSTÓW Z CAŁEJ POLSKI. MAM NA MYŚLI OCZYWIŚCIE – TERMY.

ZDJĘCIA Termy UniejówTEKST Jakub Wejkszner
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TER MY 
       U NIEJÓW 

SUKCES ROZBUDOW Y KOMPLEKSU BASENOWEGO
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kolejnej odsłonie prezentacji 
perspektyw, jakie czekają nas 
w Uniejowie, skupimy się bliżej 

na tym, co tak wyróżnia to miejsce i ścią-

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

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

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

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

lustra wody nowej niecki wyniesie blisko 
800 metrów kwadratowych!

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

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

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

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

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

W

T E R M Y  U N I E J Ó W

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

APARTHOTEL TERMY UNIEJÓW
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa 1 
99-210 Uniej
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standardem hotelu oraz specjalnymi stre-
fami dla dzieci – jest to wręcz wymarzone 
miejsce nie tylko na weekendowy wypad, ale 
naprawdę solidne wakacje.  

ENGLISH

THERMAE UNIEJÓW – SUCCESS OF 
POOL COMPLEX EXPANTION

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

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

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

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

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

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

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

Every year, more than half million of peo-
ple decide to visit Thermae Uniejów. Thanks 
to newly built hotel, this number can grow ex-
ponentially. Apart from the indoors and out-
doors salt spring pools, the facility is equipped 
in saunas area, fitness and wellness program. 
Combining it with high standard of the hotel 
and special kids area – it’s a dreamlike place 
not only for a weekend excursion but a whole 
vacation.miejsce nie tylko na weekendowy 
wypad, ale naprawdę solidne wakacje.   

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

The start of the summer is also the time 
when new, multifunctional pool filled with 
salt spring will be opened.  Loungers, tubular 
benches with air and neck massage, wall mas-
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rodowisko biznesowe ze charaktery-
styczną dla siebie stonowaną estymą, 
upodobało sobie markę BlackBerry. 

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

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

Ś

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

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

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

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

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

ENGLISH

A RELIABLE PARTNER WILL NEVER 
LET YOU DOWN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaki związek ma to z BlackBerry? Otóż 
marka ta jest niekwestionowanym liderem 
w kategorii bezpieczeństwa smartfonów. 
Podstawą zabezpieczeń wprowadzanych 
do Androida przez BlackBerry jest polep-
szenie integralności systemu. W tym celu, 
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omorskie latem zmienia się w mekkę 
festiwalowiczów. Co roku region gro-
madzi fanów muzyki, sztuki i nowa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P

POMORSKA 
FETA LATEM
POMORSKIE LATEM ZMIENIA SIĘ W MEKKĘ FESTIWALOWICZÓW. 
CO ROKU REGION GROMADZI FANÓW MUZYKI, SZTUKI 
I NOWATORSKICH EKSPERYMENTÓW Z FORMĄ. 
TEKST  Katarzyna Woźniak     ZDJĘCIA pomorskie.travel/ISIT
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Z kolei w Dolinie Charlotty 27 lipca od-
bywa się Festiwal Legend Rocka. Okolice 
Ustki i Słupska zapraszają na m. in. pierwszy 
w Polsce koncert Johna Fogerty'ego. Zagrają 
również Foreigner, Thirty Seconds to Mars, 
Status Quo oraz również po raz pierwszy 
w Polsce trzykrotny laureat nagrody Grammy 
- zespół Los Lobos. 

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

Pełne  kalendarium wydarzeń na
 www.pomorskie.travel  

ENGLISH

ENJOY SUMMER IN POMORSKIE

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

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

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

In mid-July, Gdańsk hosts the 23rd edi-
tion of the International Festival of Street 
& Open-Air Theatres FETA. Flamboyant 
actors from all over the world will fill the city 
streets with extravaganza of colours, cos-
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tumes, and masks. The festival combines 
high artistic value with accessible form. The 
events are open for general public, which 
makes it easy for spectators to be bitten by 
the theatre bug.

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

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

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

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

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

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

The full calendar of events is available at 
www.pomorskie.travel.  
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tworzę ją. Jestem miastem, ale jednocześnie jestem 
obcy, bo oddzielony aparatem i szkłem. Trochę jak 
świadek. Patrzę zza szyby. Nie uczestniczę, tylko 
przyglądam się, jestem obserwatorem. Zapisuję obraz. 
Więc może jednak mnie nie ma. To jest ta wolność. 
Czapka niewidka. Mogę więcej, dotykam świata i nikt 
tego nie widzi. 

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

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

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

J.W.: Tego jaki jesteś wtedy, gdy przesiąkasz 
atmosferą miasta?
B.M.: To specjalny rodzaj miłości. Szczególny rodzaj 
intymności. Wolności. Jestem częścią tkanki miejskiej, 
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TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski / Wystawa "London Outsider 2018" 



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

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

J.W.: Mówisz prawdę czy trochę 
kreujesz? Wiesz, z człowiekiem nigdy 
nie wiadomo. Naprawdę jesteś cichym 
duszkiem, czy może myślisz, że nim 
jesteś, a może to taka poza? Lubię 
rozmyślać o tym, czy świat mi przez 
kogoś przedstawiony jest jego światem 
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naprawdę, czy światem stworzonym na 
jakiś użytek.
B.M.: Bycie duchem na ulicy jest bardzo prak-
tycznym i jedynym (który znam) sposobem 
na to, żeby cokolwiek dostrzec i uchwycić. 
Nie ma w tym autokreacji. Ulica jest, jaka jest. 
Albo jesteś niewidoczny albo wywołujesz 
sobą reakcję i sprzedajesz jakąś wytworzoną 
sytuację. Coś sprzedajesz. Trochę inaczej 
jest wtedy, gdy robię portret. Wtedy jest in-
terakcja. Jest czas i miejsce na zmaganie się 
dwóch osobowości, kuszenie, prowokowanie, 
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łechtanie ego. Zdjęcia ulicy są aktem o zupeł-
nie innej naturze, innej intymności i specyfi-
ce. Więc nie Kuba, nie kłamię (śmiech).

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

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

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

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

ENGLISH

URBAN JUNGLE IN HUMAN LENS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.W.: You think it’s too harsh?
B.M.: I like to show what is between the words. Silence. 
Loneliness. Not when it’s visible and orders someone to 
move closer to the edge, but when it’s inevitable. Where, if 
not in the city, it is most likely to find. 
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KIEŁBASA                         

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

ak, polskiej piłce należy się pomoc. Najbogatszemu 
związkowi w tym kraju należy się pomoc. Należy 
się ona również klubom, które właśnie otrzymały 

fundusze o jakich przedstawiciele wielu innych dyscyplin 
mogą jedynie pomarzyć. 

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

CANNON FODDER

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

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

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

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

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

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

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

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

W CAŁYM KAMPANIJNYM ZGIEŁKU PRZEDWYBORCZYM UMKNĄŁ 
NAM PEWIEN ZNACZĄCY FAKT. FAKT BĘDĄCY KIEŁBASĄ 
WYBORCZĄ ZAKRAPIANĄ TUPETEM I LEKCEWAŻENIEM REALIÓW. 
OTÓŻ ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PLANACH POMOCY 
W ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ. PODANO PRZY TYM INFORMACJĘ 
O NAKŁADACH FINANSOWYCH, BO TAK NALEŻY ROZUMIEĆ: 
„ZAANGAŻOWANIE SPONSORINGOWE SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA”.
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

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

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

odsłoną przygód tajnego oddziału Romana 
Leskiego – również zostanie sfilmowana. 

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

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

ENGLISH

SEVERSKI IN GOOD SHAPE

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

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

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

I  definitely recommend this book. 
I went through all 640 pages fast and with 
bated breath. I also recommend great au-
diobook in genius, as always, interpreta-
tion by Krzysztof Gosztyła..  
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Ruszaj na wakacje z Poznania!
   Go on holiday from Poznań! 
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RUSZAJ NA WAKACJE Z POZNANIA! 
W POPRZEDNIM WYDANIU NASZEGO MAGAZYNU PREZENTOWALIŚMY NAJCIEKAWSZE DESTYNACJE WAKACYJNE 
DOSTĘPNE BEZPOŚREDNIO Z LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA, W RAMACH WYJAZDÓW ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ BIURA PODRÓŻY. W TYM NUMERZE PRZYBLIŻAMY KIERUNKI REALIZOWANE W RAMACH REGULARNYCH 
POŁĄCZEŃ REJSOWYCH. TO OFERTA SZCZEGÓLNIE DLA TYCH, KTÓRZY PREFERUJĄ PRZEMIERZANIE ŚWIATA NA 
WŁASNĄ RĘKĘ, A TAKŻE DLA TYCH, KTÓRZY KOCHAJĄ POPULARNE CITY BREAKI – IDEALNIE ROZWIĄZANIE NA 
DŁUŻSZY, WAKACYJNY WEEKEND.

TEKST: MARTA NOWACKA     ZDJĘCIA: 123RF.COM

GORĄCE POŁUDNIE

CHORWACJA
Zadar 
Tu wakacje udadzą się zawsze – wspaniałe wybrzeże Dalma-
cji, piękna, słoneczna pogoda, zapierające dech w piersiach 
górskie łańcuchy i panująca wokół przyjazna atmosfera. 
Znajdziesz tu miasta o bogatej historii, w tym uroczy Zadar 
czy Dubrownik, położone nad samym brzegiem Adriatyku. 
Spróbujesz przeróżnych potraw z owoców morza, inspiro-
wanych kuchnią śródziemnomorską, których niezrównany 
smak na długo pozostanie w pamięci.

GRECJA
Ateny, Kavala, Korfu
Popularność Grecji jako kierunku na wakacje z roku na rok 
wcale nie maleje. Powodów, by ją odwiedzić (i to niejeden raz), 

jest wiele – morze, plaże, słońce, kuchnia, kultura, zabytki 
– wszak majestat Grecji pod tym względem jest niepowtarzal-
ny. Ateny to miasto bogów i kolebka filozofii, a Korfu uważa 
się za jedną z najpiękniejszych greckich wysp – każde miasto 
i każda wyspa mają swój niepowtarzalny charakter i osobo-
wość, więc na pewno Ty też znajdziesz tu coś dla siebie. 

HISZPANIA
Alicante, Barcelona-Girona
Zwana europejską stolicą słońca, gorąca Hiszpania przy-
ciąga wszystkich miłośników morza, piasku i wypoczynku. 
Przepiękne, złociste plaże u wybrzeży Morza Śródziemnego, 
liczne tropikalne wyspy i miasta tętniące życiem przez całą 
dobę sprawiają, że nikt nie będzie się tu nudzić. Dodajmy do 
tego śródziemnomorski klimat, imponującą ofertę gastrono-
miczną oraz rozmaite atrakcje kulturowe i historyczne. Uda-
ny urlop gwarantowany!
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WŁOCHY
Mediolan-Bergamo, Rzym-Ciampino
Z czym kojarzą się Włochy? Oczywiście – z pizzą i makaro-
nami, kawą, modą oraz jedną z najbogatszych kultur świata. 
La Dolce Vita – to hasło przyświecające włoskim wakacjom. 
Rzym to Wieczne Miasto, dziś nowoczesne centrum przesiąk-
nięte historią, Mediolan pokochają miłośnicy mody i zaku-
pów, a romantycy znajdą swoją przystań w Wenecji. A może 
niczym niezmącony wypoczynek na piaszczystych plażach? 
Na Sardynii znajdziesz najpiękniejsze w Europie.

MALTA
Malta
Słoneczna wyspa Malta z pięknymi plażami i przebogatą, fa-
scynującą historią to kolejne miejsce, które przypadnie do 
gustu wszystkim fanom śródziemnomorskiej atmosfery. Tu 
zawsze jest ciepło i przyjemnie! Niesamowita przyroda i ota-
czająca nas zewsząd sceneria oraz szeroki wybór restauracji 
i barów oferujących przysmaki tutejszej kuchni to przepis na 
niezapomniane, leniwe wakacje. To także jedno z najlepszych 
miejsc do nurkowania w Europie.

IZRAEL
Tel Awiw
Bezkonkurencyjne starożytne dziedzictwo Izraela czyni 
go jednym z najbardziej inspirujących kierunków turystycz-
nych na świecie. Kraj o przebogatej historii – kolebka kultury 
żydowskiej i stolica miłośników Ziemi Świętej, to ciekawa 
alternatywa dla fanów terenów położonych w obszarze Morza 
Czerwonego czy Śródziemnego. Obok historycznych za-
bytków, z których wiele znajduje się w Jerozolimie, Tel Awiw 
to tętniące życiem przez całą dobę, kosmopolityczne miasto 
z kwitnącą nowoczesną kulturą. 

KIERUNKI ŚRÓDLĄDOWE

FRANCJA
Paryż-Beauvais
Kraj z przebogatą historią i kulturą oraz jedną z najsłyn-
niejszych kuchni świata. Każdy znajdzie tu coś dla siebie 

– ponadczasowe perły architektury średniowiecznej oraz fran-

cuskiego baroku, cudowne plaże na wybrzeżu południowym, 
regiony winiarskie i słynne winnice czy miejsca na roman-
tyczny wypad we dwoje, takie jak Paryż – zawsze pełne energii 
i elegancji miasto świateł i miłości, z niezliczoną ilością atrak-
cji, restauracji, kawiarni i butików. 

WĘGRY
Budapeszt
Węgry to kraj cudownie uzupełniających się kontrastów – 
cuda natury mieszają się tu z dziełami stworzonymi przez 
człowieka. Budapeszt to kulturalny klejnot położony w sa-
mym sercu Europy – idealna destynacja turystyczna dla szu-
kających ekonomicznego wariantu krótkiego urlopu w niesa-
mowitym mieście. Znajdziesz tu modne puby mieszczące się 
w klimatycznych ruinach, zamek Buda górujący nad miastem 
i rzeką Dunaj, po której można wybrać się w rejs, otwarte łaź-
nie termalne i aż ponad 100 spa – Węgry posiadają wiele gorą-
cych źródeł (poza stolicą jest ich jeszcze ponad 900). 

SKANDYNAWIA

DANIA
Billund, Kopenhaga
Dania to kierunek idealny na ekscytującą rodzinną wycieczkę 

– atrakcji dla najmłodszych tu nie zabraknie – wszak to stolica 
LEGO® i tu właśnie, w Billund, powstał pierwszy Legoland®. 
W Kopenhadze z kolei znajduje się najstarszy park rozrywki 

– Ogrody Tivoli. Będąc tu warto zobaczyć też pomnik Małej 
Syrenki. W Danii każdy znajdzie coś dla siebie – największe 
w Północnej Europie akwarium, parki wodne, a wokół urokli-
we portowe miasteczka.

NORWEGIA
Oslo Torp
Masz ochotę na wakacje w nordyckim stylu? Wybierz się do 
Norwegii – znajdziesz tu wszystko to, co najlepsze w Skandyna-
wii. Warto zwiedzić Oslo i Bergen – dwa najbardziej znane mia-
sta, w których tradycja kontrastuje z nowoczesnością, a wiele 
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fantastycznych galerii, muzeów, parków, restau-
racji, kawiarni i pubów czeka, aż je odkryjesz. 
Koniecznie wybierz się też na rejs po fiordach. 
Przyroda jest tu bardzo bliska mieszkańcom – 
spotkasz ją na każdym kroku.

SZWECJA
Sztokholm-Skavsta
Chcesz przeżyć szwedzką przygodę? Ten skan-
dynawski kierunek oferuje mnóstwo możli-
wości wędrówek na łonie niesamowitej natury, 
a tętniący życiem Sztokholm zaliczany jest do 
najpiękniejszych stolic na świecie. Znajdziesz 
w nim wyśmienite restauracje i ciekawe galerie, 
a od Szwedów nauczysz się zrelaksowanego 
podejścia do życia – tzw. lagom. Co ciekawe – 
miasto położone jest na wyspach tworzących Ar-
chipelag Sztokholmski, więc na jego zwiedzanie 
wybierz się łodzią!  

  IN ENGLISH

GO ON HOLIDAY FROM POZNAŃ! 
PART 2

IN THE PREVIOUS ISSUE OF OUR MAGA-
ZINE WE PRESENTED THE MOST INTEREST-
ING HOLIDAY DESTINATIONS AVAILABLE 
DIRECTLY FROM POZNAŃ AS PACKAGE 
TOURS ARRANGED BY TRAVEL AGENCIES. 
IN THIS ISSUE, WE WOULD LIKE TO FOCUS 
ON DESTINATIONS AVAILABLE ON A REG-
ULAR BASIS. THIS OFFER IS ADDRESSED 
MOSTLY TO TRAVELLERS WHO PREFER 
TO TRAVERSE THE GLOBE ON THEIR OWN 
AND THOSE WHO ENJOY CITY BREAKS 

– A PERFECT SOLUTION FOR LONGER 
SUMMER WEEKENDS.

HOT SOUTH

CROATIA
Zadar 
It is always a safe bet for summer holiday – 
wonderful Dalmatian coast, beautiful, sunny 
weather, breath-taking mountain ranges and 
ever-present friendly atmosphere. You will find 
here cities priding themselves on their rich his-
tory, including charming Zadar or Dubrovnik 
located right on the Adriatic shore. You will en-
joy a variety of seafood dishes inspired by Med-
iterranean cuisine and their exquisite taste will 
stay with you for a long time.  

GREECE
Athens, Kavala, Corfu
Popularity of Greece as holiday destination is 
not diminishing in the slightest. There are plen-
ty of reasons to visit it (even more than once) 

– the sea, beaches, sun, food, culture, historical 
sites – there is no place like majestic Greece to 
enjoy them. Athens is the city of gods and the cra-

dle of philosophy, whereas Corfu is considered 
one of the most beautiful Greek islands – each 
city and each island have their unique character 
and personality, so you can be sure that you will 
find something special for yourself. 

SPAIN
Alicante, Barcelona-Girona
A well-known European capital of sun, hot Spain 
lures enthusiasts of the sea, sand and leisure. 
Magnificent, golden beaches of the Mediter-
ranean Sea, numerous tropical islands and cit-
ies bustling with life all day and night long will 
keep everyone entertained. Besides, the com-
bination of the Mediterranean climate, impres-
sive cuisine and various cultural and historical 
attractions is a sure-fire recipe for wonderful 
holiday! 

ITALY
Milan-Bergamo, Rome-Ciampino
What do we associate Italy with? It is obvious 

– with pizza, pasta, coffee, fashion and one of 
the richest cultures in the world. La Dolce Vita 

– it is a leitmotif of Italian holiday. Rome is the 
Eternal City and the modern centre soaked in 

history, Milan will certainly appeal to fashion 
and shopping lovers, and romantic souls will 
find their haven in Venice. 

MALTA
Malta
Sun-soaked Malta with beautiful beaches and 
extremely rich, fascinating history is the next 
place the enthusiasts of Mediterranean am-
bience will be thrilled with. It is always warm 
and nice here! Amazing nature, beautiful scen-
ery, and a wide variety of bars and restaurants 
serving delicacies of local cuisine is a recipe for 
unforgettable, lazy holiday. It is also one of the 
best places to dive in Europe. 

ISRAEL
Tel Aviv
The unrivalled, ancient heritage of Israel makes 
it one of the most inspiring tourist destinations 
in the world. The country of extremely rich his-
tory – the cradle of Jewish culture and capital 
for the visitors of the Holy Land, interesting 
alternative for those who like the Red Sea and 
the Mediterranean Sea. Next to historical sites, 
which Jerusalem abounds with, there is Tel Aviv 
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or open thermal baths and over 100 spas. Hungary has many 
hot springs (besides Budapest, there are over 900 of them in 
the whole country). 

SCANDINAVIA

DENMARK 
Billund, Copenhagen 
Denmark is a perfect destination for an exciting family trip. 
The little ones will find there countless attractions. After all, 
it is the capital of LEGO® and it was here, in Billund, where 
the first Legoland® was built. Copenhagen, on the other 
hand, can pride itself on the oldest amusement park – Tivoli 
Gardens. You should also go and see the Little Mermaid stat-
ue. Everyone will find something of interest in Denmark – the 
largest aquarium in Northern Europe, water parks, and little, 
charming port towns. 

NORWAY
Oslo Torp
Do you feel like having a holiday Nordic style? Go to Norway – 
you will find there everything Scandinavia has to offer. Make 
sure you visit Oslo and Bergen – the two most famous cities, 
where tradition meets modernity, and all the galleries, muse-
ums, parks, restaurants, cafés, and pubs are waiting for you to 
drop by. Going on a cruise to see fjords is an absolute must. 
People in Norway are very fond of nature and they know how 
to enjoy it. 

SWEDEN
Stockholm-Skavsta
Are you up for Swedish adventure? This Scandinavian des-
tination offers plenty of possibilities to go hiking in the bosom 
of amazing nature, whereas buzzing Stockholm is considered 
to be one of the most beautiful capitals in the world. You will 
find there fabulous restaurants and fascinating galleries. Ad-
ditionally, you can learn from the Swedes a more relaxed ap-
proach to life, so called lagom. What is interesting, the city is 
located on the islands forming the Stockholm Archipelago, so 
if you want to explore it, make sure you take a boat!  

– the city constantly bustling with life, with cosmopolitan 
vibe and thriving, modern culture. 

MAINLAND DESTINATIONS

FRANCE
Paris-Beauvais
The country with rich history and culture and one of the 
most famous cuisines in the world. Everybody will find here 
something of interest – timeless gems of the Medieval archi-
tecture and French Baroque, wonderful beaches on the south-
ern coast, wine regions and famous vineyards, or a place for 
a romantic jaunt, such as Paris, always oozing energy and ele-
gance. It is the city of lights with countless attractions, restau-
rants, cafés and boutiques. 

HUNGARY
Budapest
Hungary is a wonderful country of contrasts that complement 
each other – wonders of nature are mixed with the works of 
man. Budapest is a cultural gem in the heart of Europe – a per-
fect tourist destination for those who are travelling on budget 
and want to spend short holiday in an amazing city. Here you 
will find fashionable pubs in the atmospheric ruins, Buda cas-
tle towering over the city, the Danube River with a boat tour, 
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LWÓW JEST 
JEDEN NA ŚWIECIE
WYCIECZKĘ DO LWOWA MOŻNA TRAKTOWAĆ WIELOPŁASZCZYZNOWO: JAKO 
SENTYMENTALNĄ WYPRAWĘ DO MIASTA PRZODKÓW, JAKO LEKCJĘ HISTORII 
WZBOGACONĄ ZWIEDZANIEM ZABYTKÓW I MIEJSC WAŻNYCH DLA NASZEJ 
KULTURY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM JAKO WYJAZD DO PIĘKNEGO, EUROPEJSKIEGO 
MIASTA ZE SMACZNĄ KUCHNIĄ I GOŚCINNYMI GOSPODARZAMI.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA: 123RF.COM

„Bo  gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, 
jak tu? Tylko we Lwowie! Gdzie pie-

śnią cię budzą i tulą do snu? Tylko we Lwowie!” – 
popularna piosenka z filmu „Włóczęgi" z 1939 r., 
mimo upływu lat nadal znakomicie oddaje, tak-
że współczesną atmosferę tego miasta. Osiem 
wieków historii wywarło wpływ na dzisiejszym 

obliczu Lwowa,  który od połowy XIV wieku do 
1945 roku był jednym z najważniejszych ośrod-
ków polskiej polityki, kultury, nauki i sportu. 
Równocześnie  jego położenie spowodowało, że 
przez stulecia wytworzyło się w nim jedyne w tej 
części Europy bogactwo wielokulturowe. Mia-
sto zamieszkałe było bowiem przez przedstawi-

cieli wielu narodów i wyznań. Polacy, Ukra-
ińcy, Żydzi, Rosjanie, Ormianie, Azerowie, 
Węgrzy, Wołosi, Niemcy, Tatarzy znajdowali 
tu dom, zakładali rodziny, uczyli się, modlili, 
prowadzili firmy i pracowali. Zabytki, które do 
dzisiaj przetrwały, są materialnym świadec-
twem ich świetności.

W 1998 roku obszar lwowskiego Starego 
Miasta został wpisany na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO, także ze względu na oryginal-
ność i niepowtarzalność zabudowy wynikającej 
z mozaiki kulturowej dawnych mieszkańców. 
Lwów należy do tych miejscowości na Ukrainie, 
w których mimo licznych wojen i dewastacji 
spowodowanych rządami komunistycznymi 
w II połowie XX wieku, zachowało się wiele za-
bytków, obecnie pieczołowicie odnawianych.
Do najważniejszych należą: potężna bazylika 
archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (zwana potocznie Katedrą Łaciń-
ską) – jeden z najstarszych kościołów Lwowa, 
którego budowę zapoczątkował król Polski Ka-
zimierz Wielki, a w której wnętrzach, podczas 
potopu szwedzkiego król, Jan Kazimierz skła-
dał słynne śluby lwowskie; barokowy archika-
tedralny sobór św. Jura, Katedra Ormiańska, 
oraz inne liczne kościoły: Jezuitów, Bernardy-
nów, Dominikanów.
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Osoby poszukujące Poloniców powinny odwiedzić Cmen-
tarz Łyczakowski z grobami m.in. Seweryna Goszczyń-
skiego, Artura Grottgera, Marii Konopnickiej i Gabrieli 
Zapolskiej, oraz Cmentarz bohaterskich Orląt Lwowskich. 

Spacerując po Starym Mieście warto zajrzeć do Arsenału 
i podejść pod pomnik Adama Mickiewicza. W najstarszym 
mieście Hotelu George można nie tylko odpocząć po wę-
drówce, ale też gościć w murach, w których bywali Honoré de 
Balzac, Józef  Piłsudski i Maurice Ravel. 

Kuchnia ukraińska jest syta i zakorzeniona w tradycji. 
Warto spróbować jej u źródła, zwłaszcza barszczu ukraiń-
skiego i pierogów. Dla koneserów, także jako swoistą zagryz-
kę, pozostawiamy doprawianą na różne sposoby słoninę.

Wycieczka do Lwowa to znakomity pomysł na wakacyjny, 
przedłużony weekend. Wielu o tym mieście słyszało, najwyż-
szy czas je poznać.  

  IN ENGLISH

THERE IS NO PLACE LIKE LVIV

A TRIP TO LVIV CAN BE TREATED IN A MULTIDIMEN-
SIONAL MANNER: AS A SENTIMENTAL JOURNEY TO 
THE CITY OF OUR ANCESTORS, AS A HISTORY LES-
SON COMBINED WITH SIGHTSEEING AND VISITING 
PLACES SIGNIFICANT FOR OUR CULTURE, BUT MOST 
OF ALL, AS A JAUNT TO A BEAUTIFUL, EUROPEAN 
CITY KNOWN FOR ITS EXQUISITE CUISINE AND HOS-
PITABLE INHABITANTS. 

“Where do all people would love to live? Only in Lviv! Where 
do songs wake you up and lull you to sleep? Only in Lviv! – 
this popular song from the film “The Tramps” made in 1939 
captures the atmosphere even of contemporary Lviv, even 
though so many years have gone by. Eight centuries of histo-
ry have affected the modern face of the city which from 
the mid-14th century to 1945 was one of the most significant 
centres of Polish politics, culture, science and sport. At the 
same time, due to its location, it was a multicultural melting 
pot – an absolutely unique place in this part of Europe. The 
city was dwelled by representatives of many nations and re-
ligions. Poles, Ukrainians, Jews, Russians, Armenians, 
Azerbaijani, Hungarians, Italians, Germans, Tatars… settled 
down here, started families, learned, prayed, run businesses 
and worked. The historical sites which survived to modern 
times are a tangible evidence of the city’s glory days. 

In 1998, the area of Lviv’s Old Town was inscribed on 
the UNESCO World Heritage List also due to its original 
and inimitable buildings which reflect the mosaic of different 
cultures. Lviv is one of those cities in Ukraine that can pride 
itself on countless historical sites, now meticulously renovat-
ed, which withstood numerous wars and devastation caused 
by a communist rule in the second half of the 20th century. 

The most important sites include: the Archcathedral 
Basilica of the Assumption of Blessed Virgin Mary (called 
simply the Latin Cathedral) – one of the oldest churches in 
Lviv, founded originally by the king Casimir III the Great of 
Poland, where John II Casimir made his famous Lviv Oath 
during the Swedish Deluge; the Archcathedral Church of 
Saint George, Armenian Cathedral and many other church-
es of the Jesuit, Bernardine, Dominican Orders. 

Those who search for Polish traces should visit the Ly-
chakivskiy Cemetery where Seweryn Goszczyński, Artur 

Grottger, Maria Konopnicka, and Gabriela Zapolska are bur-
ied, as well as the Cemetery of the heroic Lviv Eaglets. 

When taking a stroll around the Old Town, make sure 
you go and see the Arsenal and take a closer look at Adam 
Mickiewicz Memorial. In George Hotel, the oldest hotel in 
the city, you can take a rest after a walk, but also stay in the 
place that Honoré de Balzac, Józef Piłsudski and Maurice 
Ravel used to visit. 

Ukrainian cuisine is incredibly filling and rooted in tradi-
tion. It is at its best in the place it originates from. Try Ukrain-
ian borscht and dumplings and a real gourmet will happily 
snack on cured fatback seasoned with various spices. 

A trip to Lviv is a great idea for summer city break. Lots 
of us have heard about this city, now it is time to explore it.  



Przede wszystkim Ukraina to nasz wschod-
ni sąsiad, kraj o bogatej kulturze, niespo-

tykanych gdzie indziej zabytkach i serdecz-
nych mieszkańcach. Choć Odessa wielu z nas 
kojarzy się z pewnością z komedią Juliusza 
Machulskiego „Déjà vu” z 1989 r., z Jerzym 
Stuhrem w roli głównej, to pamiętać należy, że 
w XIX i XX wieku uchodziła ona za jedno z naj-
piękniejszych miast czarnomorskich.

Dziś Odessa to nadal piękny, choć nie ocie-
kający luksusem, modny kurort położony nad 
samym Morzem Czarnym, który co roku prze-
żywa prawdziwy najazd turystów z całego świa-
ta. Plaże, morze, słońce przez całe lato – czego 
więcej potrzeba, by wypocząć i zrelaksować się?

Każdy znajdzie tu coś dla siebie – miło-
śnicy bardziej imprezowego spędzania czasu 
mogą przebierać wśród licznych barów przy 
plaży, klimatycznych knajpek czy klubów, dla-
tego „nocne marki” z pewnością nie będą się tu 
nudzić. A spacer klimatycznymi, zabytkowymi 
uliczkami i chwila wytchnienia w jednej z ka-
wiarni z pewnością będzie bardzo przyjemny.

Jest tu co zwiedzać, a stare centrum Odessy 
na pewno zauroczy każdego turystę. Nie spo-
tkamy tu typowej postradzieckiej architektury, 
zachwycą nas za to bogato zdobione, zabytkowe, 
secesyjne budynki i kamienice, przepiękne 

bulwary z widokiem na nadmorski port i całe 
mnóstwo muzeów, pomników, kościołów, mo-
nasterów i cerkwi oraz pałaców – dziedzictwo 
tego miasta jest przebogate. 

Odessa liczy sobie zaledwie 200 lat – ofi-
cjalnie nadano jej nazwę i zaczęto budować 
praktycznie od podstaw (wcześniej była tu 
nadmorska twierdza) w 1794 roku. W XIX wieku 
była głównym portem obsługującym eksport ro-
syjskiego zboża, dzięki czemu stała się jednym 
z najbogatszych i najszybciej rozwijających się 
miast carskiej Rosji, jednak jej czasy świetności 
skończyły się po rewolucji w 1917 roku. 

Będąc w Odessie warto wybrać się też np. na 
wycieczkę do twierdzy Akerman. Zaplanujmy 
na to cały dzień, bowiem podróż w jedną stronę 
zajmie ok. 2 godziny. Wybierzmy transport mar-
szrutką – jest to rodzaj małych busów, które jeż-
dżą po tutejszych drogach, bowiem autobusów 
jako takich tu nie znajdziemy. 

Z pewnością warto się tu wybrać, by zoba-
czyć ten bliski, ale zupełnie inny kawałek świa-
ta, bardzo przyjazny turystom, w którym spo-
tkamy mnóstwo pozytywnie nastawionych 
ludzi, mimo problemów, z jakimi borykają się 
na co dzień. I co istotne – spędzimy tu miło 
czas wypoczywając nad ciepłym morzem, za-
żywając kąpieli słonecznych na plażach i nie 
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ODESSA  
     PIĘKNA 
NIEZNAJOMA
CZY UKRAINA TO DOBRY POMYSŁ NA WAKACJE? DLA NIEKTÓRYCH WYBÓR TEGO 
KIERUNKU BĘDZIE ZASKOCZENIEM. PRZECIĘTNY EUROPEJCZYK MA NIEWIELKIE 
POJĘCIE O PANUJĄCEJ NA UKRAINIE SYTUACJI. MOŻNA SPOTKAĆ SIĘ Z POGLĄDAMI, 
ŻE KRAJ TEN, NIENALEŻĄCY DO UE, NIE OFERUJE STANDARDÓW INNYCH DESTYNACJI 
WAKACYJNYCH. O TYM ILE W TYM PRAWDY POSTARAMY SIĘ OPISAĆ I ZACHĘCIĆ 
WSZYSTKICH DO ODWIEDZENIA NIE TYLKO LWOWA CZY KIJOWA, ALE TEŻ ODESSY.

TEKST:  MARTA NOWACKA    ZDJĘCIA: 123RF.COM
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eksploatując przy tym do końca wakacyjnego budżetu, bo-
wiem urlop zaplanowany tu nie należy do drogich, a ceny 
są bardzo przystępne. 

  IN ENGLISH

ODESSA – A BEAUTIFUL STRANGER

IS UKRAINE A GOOD IDEA FOR HOLIDAY? FOR 
SOME PEOPLE, THIS CHOICE WILL BE QUITE A SUR-
PRISE. AN AVERAGE EUROPEAN HAS LITTLE NO-
TION WHAT THE SITUATION IN UKRAINE IS LIKE. 
SOME MAY THINK THAT THIS COUNTRY, WHICH 
IS NOT THE EU MEMBER, FAILS TO OFFER STAND-
ARDS THAT OTHER HOLIDAY DESTINATIONS DO. 
WE WILL DO TRY TO SHOW YOU IF THAT IS TRUE 
AND ENCOURAGE EVERYONE TO VISIT NOT ONLY 
LVIV AND KIEV, BUT ALSO ODESSA.

First of all, Ukraine is our eastern neighbour, a country of 
rich culture, unrivalled historical sites and friendly citizens. 
Even though Odessa is often associated with Juliusz Machul-
ski’s film 'Déjà vu' from 1989 starring Jerzy Stuhr, we must 
bear in mind that in the 19th and 20th centuries it was consid-
ered one of the most beautiful cities on the Black Sea. 
Today Odessa is still a beautiful, however not lavish, and fash-
ionable resort located right on the Black Sea, flooded with 
tourists from all over the world year in, year out. The beaches, 
the sea, sun all summer long – what more do we need to rest 
and wind down?

Odessa caters for all tastes – party lovers will find plenty 
of beach bars, cosy cafés or clubs, so 'night owls' will never 
get bored here. And a walk along charming, historical streets 
and a little relaxation for sure sounds extremely nice. 

There is plenty to see in Odessa and the old centre of the 
city will captivate every tourist. Luckily, you will not find 
here typical, post-soviet architecture, only richly ornament-
ed, Art Nouveau buildings and townhouses, picture-perfect 
boulevards with the view of the harbour, and a myriad of mu-
seums, monuments, churches, monasteries, tserkovs, and 
palaces – the heritage of this city is tremendously rich. 

Odessa is only 200 years old – officially is was given 
the name and built practically from scratch (earlier, it 
was a seaside fortress) in 1794. In the 19th century, it was 
a major port handling exports of Russian crops, which 
made Odessa one of the wealthiest and the fastest grow-
ing cities in tsarist Russia. Alas, its glory days came to 
end after the revolution in 1917. 

When in Odessa, make sure you take a trip to, for in-
stance, Akkerman fortress. You should plan a day-long trip 
as it takes about 2 hours to get there. It is best to take a special 
minibus which are common here since regular buses are no-
where to be found. 

By all means, Odessa is worth visiting if only to see this 
close, however an utterly different part of the world, very 
friendly to tourists, where we can find lots of positive peo-
ple despite the problems they have to deal with on a day-to-
day basis. The bottom line is that you will have the time of 
your life taking a rest on the warm sea and sunbathing on 
sunny beaches. And it is all without straining the holiday 
budget as the stay in Odessa is not expensive and the pric-
es are affordable.  
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DESTYNACJE PÓŁWYSPU ARABSKIEGO SĄ CORAZ POPULARNIEJSZE, 
ZWŁASZCZA W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM. OD JESIENI 2019 ROKU 
OTWIERA SIĘ NOWY KIERUNEK: OMAN.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA: 123RF.COM  

SŁONECZNY OMAN

S ułtanat Omanu (bo tak brzmi jego oficjal-
na nazwa) jest najdalej wysuniętym na 

wschód państwem Półwyspu Arabskiego, od 
wschodu otaczają go wody Zatoki Omańskiej, 
a od południa Morze Arabskie przechodzące 
w Ocean Indyjski. Na turystów czekają perfek-
cyjnie przygotowane resorty hotelowe z luksu-
sową infrastrukturą. 

Jest też sporo atrakcji turystycznych, w tym 
obiekty wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Wśród nich warto zobaczyć: 
• Fort Bahla – monumentalną twierdzę zbu-

dowaną z gliny w XVII wieku przez dynastię 
Nabhani, której państwo miało stolicę w Bahli. 

• Fort Bat − prehistoryczne osiedle i nekropo-
lia datowane od IV tysiąclecia p.n.e. 

• Fragment średniowiecznego szlaku kadzi-
dlanego (przez terytorium Omanu przecho-
dził ten jeden z bardziej znanych szlaków 
handlowych). Zobaczyć tu można drzewa 
kadzidłowca oraz ruiny miast Khor Rori 

i Al-Balid wraz z pozostałościami oazy. 
• Słynne systemy irygacyjne afladż – to pod-

ziemne i częściowo naziemne kanały nawad-
niające, funkcjonujące od V w. n.e. Woda 
z głębokich podziemnych źródeł z wykorzy-
staniem sił grawitacji rozprowadzana jest pod-
ziemnymi kanałami na pola uprawne. Obok 
kanałów istnieje cała infrastruktura: wartow-
nie, budynki mieszkalne, meczety itp.
Na terenie Omanu znajduje się też rezerwat 

oryksów – słynnych antylop arabskich. Został 
jednak usunięty z listy UNESCO w 2007 roku z po-
wodu rażącego zmniejszeniu jego powierzchni.   

  IN ENGLISH

SUNNY OMAN

DESTINATIONS OF THE ARABIAN 
PENINSULA ARE GETTING INCREASING-
LY MORE POPULAR, PARTICULARLY IN 
AUTUMN AND WINTER. STARTING FROM 

AUTUMN 2019, A NEW DESTINATION 
WILL BE LAUNCHED: OMAN.
The Sultanate of Oman (as it is the official 
name) is the easternmost country of the Ara-
bian Peninsula, with the coastline formed by 
the Gulf of Oman on the east and the Arabian 
Sea, the extension of the Indian Ocean, 
on the south. Travellers may expect here 
perfectly arranged hotel resorts with lux-
urious facilities. 

There are also plenty of tourist attrac-
tions, including sites inscribed on the UNE-

SCO World Heritage List. The places  worth 
seeing include: 
• Bahla Fort – a monumental fortress built of 

clay in the 17th century by Nabhani dynas-
ty whose country had its capital in Bahla. 

• Bat Fort – a prehistoric residential area 
and necropolis dating back to the 4th 
century BC. 

• The part of the Medieval Incense Route 
(one of the best-known trade routes run 
through the territory of Oman) with in-
cense trees, the ruins of Khor Rori and Al-
Balid with the remnants of an oasis. 

• The Aflaj Irrigation Systems which are 
the underground and partly above-ground 
water channels that have been used since 
the 5th century. Water from deep, under-
ground sources flowed by gravity is dis-
tributed by underground channels to the 
fields. Next to the channels, there is a full 
infrastructure: a guardhouse, residential 
buildings, mosques, etc. 
In Oman we can also visit the sanctuary 

of oryx, famous Arabian antelope. However, 
it was removed from the UNESCO register in 
2007 due to significant reduction of its area.  

NOWE POŁĄCZENIE CZARTEROWE Z POZNANIA DO SALALAH W OMANIE NA 
SEZON ZIMA 2019/2020. WYLOTY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 04.11.2019 DO 
KOŃCA LUTEGO 2020. REJSY REALIZOWANE DLA B.P. ITAKA

NEW CHARTER CONNECTION TO SALALAH IN OMAN IN WINTER 2019/2020. DEPARTURE 
EVERY MONDAY FROM 4 NOVEMBER 2019 UNTIL THE END OF FEBRUARY 2020. THE 
FLIGHTS PERFORMED BY ITAKA TRAVEL OFFICE.
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SPOTTERZY 
SPOTTERS

A321-212 Onur Air Operated by Avion Express LY-VEG

Cessna 560XLS Citation Excel + / D-CFFF

Boeing 747-446 Atlas Air N464MC

Boeing 737-86N Blue Panorama (citta di Bergamo) 9H-FSJ / AMQ802

CE-02 – Embraer ERJ-135LR – Belgian Air Component (special "70 YEARS 21 SQN"-col.)

Queens Flight BAE 146 ZE701 – (The Royal) Squadron Royal Airforce

 ZDJĘCIA/PHOTO: GRZEGORZ GWIAZDA (WLKP_SPOTTERS)
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    SZCZEGÓLNY
     PASAŻER
CZY ZAJŚCIE W CIĄŻĘ MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ PODRÓŻ LOTNICZĄ, SZCZEGÓLNIE, GDY LOT ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ WYKUPIONY I WIĄŻE 
SIĘ Z PLANOWANYMI Z WYPRZEDZENIEM WAKACJAMI? W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW, GDY CIĄŻA PRAWIDŁOWO SIĘ ROZWIJA – 
NIE MA KONIECZNOŚCI REZYGNOWANIA Z LOTU. PASAŻERKI TE OBJĘTE SĄ SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ ZARÓWNO LINII LOTNICZYCH, 
JAK I PERSONELU LOTNISKA. WAŻNE JEST JEDNAK, BY PRZED PLANOWANĄ PODRÓŻĄ SKONTAKTOWAŁY SIĘ Z WYBRANYM 
PRZEWOŹNIKIEM, GDYŻ PROCEDURY LOTU KOBIET W CIĄŻY, W POSZCZEGÓLNYCH LINIACH LOTNICZYCH, MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

TEKST:  MACIEJ JAMSZ    ZDJĘCIA: 123RF.COM

DECYZJA O PODRÓŻY
O możliwościach odbycia podróży lotniczej decyduje przede 
wszystkim prowadzący lekarz położnik. Z racji specyficznych 
warunków panujących w trakcie lotu, optymalnym czasem po-
dróży dla przyszłej mamy, mając na względzie jej komfort oraz 
zdrowie jej i dziecka, jest drugi trymestr ciąży. Lot w bardziej 
zaawansowanej ciąży może się odbyć wyłącznie na jej własną 
odpowiedzialność, chociaż może się zdarzyć, że panie od 36 
tygodnia ciąży (i 32 tygodnia w przypadku ciąży mnogiej) nie 
zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Uwarunkowane jest 
to troską o zdrowie przyszłych mam i dzieci. Przepisy ponad-

to wymagają posiadania zazwyczaj 3 kopii zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego przeprowadzenie badania 
w przeciągu ostatnich 72 godzin (preferowane są 24 godzi-
ny) przed wylotem i stwierdzającego brak przeciwwskazań 
medycznych do odbycia lotu, a także podającego przewidy-
waną datę porodu. Zaświadczenie powinno być przetłuma-
czone na język angielski. Dobrze jest też wypełnić formu-
larz MEDIF – ARKUSZ INFORMACYJNY DLA PASAŻERÓW 

WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI, który jest obo-
wiązkowy powyżej 32 tygodnia ciąży, i przesłać do przewoźni-
ka w terminie co najmniej 48 godzin przed wylotem.
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P O R T  L O T N I C Z Y  / A I R P O R T

ODPRAWA
Nie ma uniwersalnych przepisów regulujących udzielenia 
pierwszeństwa w kolejce do odprawy check-in czy kontroli 
bezpieczeństwa. W pierwszym przypadku regulują to przepisy 
danej linii lotniczej, której operator może wywołać do odpra-
wy poza kolejnością osobę w widocznej ciąży. W przypadku 
kontroli bezpieczeństwa operator może, za zgodą pozostałych 
podróżnych, przeprowadzić kontrolę poza kolejnością. In-
nym aspektem jest przejście przez bramkę bezpieczeństwa. 
W takiej sytuacji osoba z poświadczoną medycznie ciążą może 
wnioskować o nieprzechodzenie przez bramkę i poddać się 
kontroli w procedurze kontroli osobistej.

BOARDING
Podróżując tanimi liniami dobrze jest wykupić priorytetowe 
wejście na pokład samolotu – bardziej komfortowe i umożli-
wiające wybór miejsca. Jednak zarówno w tym przypadku, 
jak i lotu liniami klasycznymi (dającymi możliwość wyboru 
miejsca przy rezerwacji biletu), należy pamiętać, żeby nie zaj-
mować foteli przy wyjściach awaryjnych. Osoby o ograniczo-
nej sprawności ruchowej, a do tej grupy, według przepisów 
lotniczych, zaliczane są też kobiety w ciąży, ze względu na 
procedury bezpieczeństwa nie powinny siedzieć bezpośred-
nio przy wyjściach służących do ewakuacji.

NA POKŁADZIE
Podczas długich podróży lotniczych może dochodzić do 
kłopotów z krążeniem, dlatego panie powinny mniej wię-
cej co pół godziny wstać, rozprostować nogi i przejść kilka 
kroków. Lepiej też, by nie odbywały podróży dłuższych niż 
4 godziny. Bardzo ważna informacja dotyczy pasów bezpie-
czeństwa – należy je zapinać, pasy nie powinny jednak uci-
skać brzucha, lecz powinny obejmować miednicę.

DZIECI
Mimo że procedury lotnicze (pisaliśmy o tym we wcześniej-
szych numerach czasopisma Let’s Fly) dopuszczają podróż 
z dziećmi w wieku niemowlęcym, to w przypadku noworod-
ków i dzieci w pierwszych tygodniach życia jest ona niewska-
zana ze względów zdrowotnych. Na pokładzie samolotu pa-
nują specyficzne warunki wynikające zarówno z działającej 
klimatyzacji, jak i realiów podróży lotniczej. Układ oddecho-
wy, odporność i ogólna kondycja noworodków mogą nie być 
jeszcze do nich w pełni przystosowane. 

  IN ENGLISH

AN UNCONVENTIONAL PASSENGER 

CAN PREGNANCY PREVENT YOU FROM TRAVEL-
LING BY PLANE, ESPECIALLY WHEN YOU BOOKED 
THE FLIGHT IN ADVANCE AND IT IS CONNECTED 
WITH HOLIDAY YOU ARRANGED BEFORE? IN 
MOST CASES, IF YOUR PREGNANCY IS GOING 
WELL, IT DOESN’T HAVE TO STOP YOU FROM 
FLYING. AIRLINES AND GROUND STAFF TAKE AN 
EXTRA CARE OF THEIR PREGNANT PASSENGERS. 
YOU MUST REMEMBER, HOWEVER, THAT PRIOR 
TO YOUR FLIGHT YOU HAVE TO GET IN TOUCH 
WITH THE CARRIER AS PROCEDURES REGARDING 
PREGNANT WOMEN ON-BOARD MAY VARY AT 
DIFFERENT AIRLINES. 

DECISION ABOUT FLYING 
First of all, the decision whether you can travel by plane 
or not must be taken by your obstetrician. Due to specific 
conditions during a flight, the optimal time for a mum-
to-be to fly, taking into consideration her and her baby’s 
health and comfort, is the second trimester. When you are 
further along you can travel at your own risk, although 
women who are 36 weeks pregnant and more (32 weeks 
in case of a multiple pregnancy) will not be allowed onto 
a plane, having in mind mother’s and baby’s wellbeing. 
According to the law, future mums have to carry with 
them 3 copies of doctor’s letter confirming that they were 
examined in the last 72 hours (preferably 24 hours) prior 
to the flight. The letter must confirm their fitness to fly and 
outline the estimated due date. Besides, it must be trans-
lated into English. It is also advisable to fill in the form 
called MEDIF – INFORMATION SHEET FOR PASSENGERS 

REQUIRING A SPECIAL ASSISTANCE. The sheet is obliga-
tory from the 32nd week of pregnancy and must be sent to 
a carrier at least 48 hours before the flight. 

CHECK-IN 
There are no universal priority regulations for check-
ins or security checks. In the first case, it is regulated by 
the internal rules of a given airline which may allow an 
operator to ask a pregnant woman to go through a check-
in out of turn. In case of security check, an operator may 
let a pregnant woman go first, providing other passengers 
agree. Another aspect is going through a metal detector. 
In such situation, a woman with pregnancy confirmed 
by a doctor may apply for a permission not to go through 
a metal detector and undergo body search instead. 

BOARDING
When travelling with low cost airlines, it is good to buy pri-
ority boarding – it is more comfortable and you get to pick 
a seat. However, you must remember not choose the seat 
next to the emergency exit, no matter if you fly low cost 
or regular airlines. Passengers with reduced mobility, and 
according to the aviation regulations pregnant women be-
long to that group, owing to safety procedures, should not 
take seats next to the emergency exits. 

ON THE PLANE 
During long  flights passengers may experience problems 
with circulation. That is why pregnant women should get 
up, stretch their legs and take a few steps every half an 
hour or so. It would be better for them not to take flights 
longer than 4 hours. There are also special guidelines 
concerning wearing safety belt – it should be fastened in 
a way not to squeeze a baby bump and be wrapped around 
a pelvis. 

CHILDREN 
Even though the aviation procedures (we wrote about it 
in previous issues of Let’s Fly) allow passengers to travel 
with babies, in case of infants and babies who are just a few 
weeks old travelling by plane is inexpedient due to health 
reasons. Air conditioning and reality of travelling by plane 
may be very disturbing for little passengers. For their res-
piratory system, immunity and general condition which 
are not fully developed, it may be too much to handle. 
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POZNAŃ
ZAPR ASZA
12. MFFA ANIMATOR
Kwalifikujący do Oscarów® 12. Międzynarodo-
wy Festiwal Filmów Animowanych ANIMA-

TOR odbędzie się w Poznaniu w dniach 5-11.07. 
To jedno z największych wydarzeń poświęco-
nych animacji w Europie, uhonorowane jubile-
uszową nagrodą PISF. 

W ramach 12. ANIMATORA zaprezentowa-
nych będzie ponad 300 filmów z całego świata. 
W konkursie międzynarodowym o Grand Prix 

– Złotego Pegaza powalczy 50 tytułów krótko-
metrażowych. Wybrano je z ponad 1000 propo-
zycji nadesłanych z 64 krajów, w tym z tak egzo-
tycznych miejsc, jak Kostaryka, Kuba, Kuwejt, 
Makau czy Martynika. Zapraszamy także na 
drugą edycję Konkursu Polskich Filmów Animo-
wanych ANIMATOR.PL. To okazja do poznania 
najnowszych dokonań rodzimych twórców.

Wyróżnikiem poznańskiego festiwalu jest 
wszechobecna fuzja animacji z muzyką. 
Szczegóły: www.animator-festival.com

ANIMUZA: POKAZ 
Z AUDIODESKRYPCJĄ
27.06, g. 18.00, Kino Muza – Droga na drugą 
stronę / Crulic – The path to beyond / Anca Da-
mian / Rumunia, Polska / 2011 

Specjalny pokaz filmu nagrodzonego pod-
czas pierwszej edycji Międzynarodowego Kon-
kursu Filmów Pełnometrażowych Festiwalu 
ANIMATOR w 2012 roku. Film opowiada o Clau-
diu Crulicu, który głodówką protestował prze-
ciw niesłusznemu osadzeniu w więzieniu. Jego 
postawa stała się symbolem uniwersalnego 
buntu, straceńczej walki jednostki z systemem 
i niemożliwej do zaspokojenia żądzy wolności. 
Poruszająca historia Crulica została opowiedzia-
na w nowatorskiej formie, łączącej elementy ani-
macji, dokumentu i fikcji.

KULTURALNY STARY RYNEK: 
5 EDYCJA
29.06 – 15.09.2019
Przed nami prawie trzy miesiące koncertów, 

spotkań, warsztatów, spacerów i innych wy-
darzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że każdy 
znajdzie coś dla siebie.
29.06, g. 17.00, koncert MIKA BAA I ZOSIA MIK-

SA, Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej, Gołębia 8
30.06, g. 12.30-15.00, SWINGUJĄCA STARÓW-

KA: koncert SUNSHINE TRIO, Odwach
30.06, g. 17.00, SWINGUJĄCY DZIEDZINIEC, 
Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baleto-
wej, Gołębia 8
30.06, g. 19.00, SIŁY SPECJALNE – INTERAK-

TYWNY KONCERT Z UDZIAŁEM PUBLICZNO-

ŚCI, Scena na Quadro
Szczegóły: www.estrada.poznan.pl. 

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES

12TH INTERNATIONAL ANIMAT-
ED FILM FESTIVAL ANIMATOR
12th International Animated Film Festival 
ANIMATOR qualifying for the Oscars will take 
place in Poznań from 5th through 7th July. It is 
one of the biggest events dedicated to art of an-

imation in Europe, honoured with the Polish 
Film Institute jubilee award. 

The 12th edition of ANIMATOR will show over 
300 films from all over the world. In the inter-
national competition for Grand Prix – the 
Golden Pegasus, 50 short films will compete. 
The films have been selected out of over 1000 
contestants from 64 countries, including 
such exotic locations as Costa Rica, Cuba, 
Kuwait, Macau and Martinique. We would 
also like to invite you to the second edition 
of the Polish Animated Film Festival ANIMA-

TOR.PL. It is a great opportunity to get famil-
iar with the works of Polish filmmakers.

The most distinctive feature of Poznań 
festival is a ubiquitous fusion of animation 
and music. 
Find out more on: www.animator-festival.com
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ANIMUZA: A SHOW WITH AUDIO 
DESCRIPTION 
27 June, 6.00 PM, Muza Cinema – The path to beyond/ 
Crulic / Anca Damian / Romania, Poland / 2011 

A special show of the film rewarded in the first edi-
tion of the International Feature Film Competition AN-

IMATOR in 2012. The film tells the story of Claudiu 
Crulic who went on a hunger strike to protest against 
his wrongful incarceration. His deed became a symbol 
of universal rebellion, desperate fight of an individu-
al with the system and insatiable urge to be free. The 
moving story of Crulic has been told in an innovative 
manner as a combination of animation, documentary 
and fiction. 

UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

PLAŻA W POURVILLE CLAUDE MONET (1840-1926), PLAŻA 
W POURVILLE, 1882, OLEJ NA PŁÓTNIE, 60X73 CM, FOT. 
ARCHIWUM MNP.
BEACH IN POURVILLE CLAUDE MONET (1840-1926), BEACH IN POUR-
VILLE, 1882, OIL ON CANVAS, 60X73 CM, PHOTO: COURTESY OF 
POZNAŃ NATIONAL MUSEUM.

W poznańskim Muzeum Narodowym można obejrzeć jedy-

ny w Polsce obraz Claude’a Moneta. To namalowany w 1882 

roku pejzaż z wybrzeża normandzkiego „Plaża w Pourville”. 

Powstał on w niezwykle ciekawym, najbardziej aktywnym 

i płodnym okresie twórczości malarskiej Moneta. Zafascyno-

wany bogactwem motywów krajobrazowych normandzkiego 

wybrzeża podczas pobytu w Pourville, wiosce rybackiej poło-

żonej 5 km od Dieppe oraz w pobliskiej wiosce Varengeville, 

od lutego do października 1882 r. Monet namalował ponad 

100 widoków okolicznych klifów i plaż. Analizował w nich  

współzależność koloru i światła oraz ich wzajemne stosunki, 

obserwował także grę światła o różnych porach dnia i roku. 

Obraz, który w kolekcji poznańskiego muzeum znajduje 

się od 1906 r., ma za sobą burzliwą historię, dzięki której 

stał się słynny nie tylko z powodu swojej wartości artystycz-

nej. W roku 2000 r. został brawurowo skradziony i przez 

niemal dekadę nie można go było oglądać. Szczęśliwie, na 

skutek działania poznańskiej policji, został odnaleziony 

w 2009 r. w Olkuszu, przewieziony do Poznania i zwrócony 

Muzeum Narodowemu.

Ze względu na poważne uszkodzenia poddany został 

koniecznym zabiegom konserwatorskim. Podczas kra-

dzieży płótno zostało przecięte wzdłuż krawędzi ramy. Na 

skutek mistrzowskich działań konserwatorów z poznań-

skiego muzeum dziś dzieło Moneta w pełnej krasie cieszy 

oczy zwiedzających.   

  IN ENGLISH
At Poznań National Museum there is the only painting by Claude 

Monet on public display in Poland. It is a landscape painting 

of the Norman coast painted in 1882. ‘Beach in Pourville’ was 

painted in an extremely interesting, the most active and prolif-

ic period in Monet’s artistic life. The painter was amazed with 

the wealth of the Norman coast’s landscape during his stay in 

Pourville, a fisherman village located 5 km away from Dieppe, 

and in the neighbouring village of Varengeville from February 

to October 1882. Monet painted over 1000 paintings of the 

local cliffs and beaches. In his works, he analysed correlation 

between colour and light, observed the play of light in different 

parts of the day and year. 

The painting, which has belonged to the collection of 

Poznań National Museum since 1906, has gone through a lot 

and it has become famous not only because of its artistic 

value, but also its turbulent history. In 2000, it was daringly 

stolen and for almost a decade nobody could watch it. Luck-

ily, thanks to Poznań Police Department, it was recovered 

in 2009 in Olkusz, brought to Poznań and given back to the 

National Museum. 

Due to severe damages, it has undergone necessary reno-

vation. During theft, the canvas was cut out along the edges 

of the frame. Thanks to meticulous work of art restorers of the 

National Museum, the masterpiece by Monet is now in all its 

glory for the visitors to enjoy.   

CULTURAL OLD MARKET: 5TH EDITION 
29 June – 15 September 2019
Nearly three months of concerts, meetings, workshops, walks 
and other cultural events are ahead of us. We do hope that 
everyone will find there something of interest. 
29 June, 5.00 PM, MIKA BAA and ZOSIA MIKSA concert, 
Ballet School Courtyard, Gołębia 8
30 June, 12.30-3.00 PM, SWINGING OLD TOWN: SUN-

SHINE TRIO concert, Odwach
30 June, 5.00 PM, SWINGING OLD TOWN, Ballet School 
Courtyard, Gołębia 8
30 June, 7.00 PM, SPECIAL FORCES – INTERACTIVE CON-

CERT FEAT. THE AUDIENCE, Scena na Quadro
Find out more on: www.estrada.poznan.pl  



PLAN PARKINGU
PARKING PLAN

kierunek / direction

POZNAŃ (CENTRUM)

PRZYLOTY
ARRIVALS

STREFA
RENT’A’CAR

ODLOTY
DEPARTURES

PRZYLOTY
ARRIVALS

TERMINAL T3
ODLOTY
DEPARTURES

TERMINAL T2

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

OTWARTY SEZONOWO
OPEN SEASONALLY

BUK

PRZYLOTY / ODLOTY
ARRIVALS / DEPARTURES

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

kierunek / direction

KASA
PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES

18 MIEJSC DLA TAXI + 3 MIEJSCA DLA BUS
18 TAXI SPOTS + 3 BUS SPOTS

WJAZD
ENTRY

WYJAZD
EXIT

STREFA KISS & FLY
KISS & FLY ZONE

(POZ)

(BCN)

(CTA)

(RKT)

(SLL)

(RMF)

(HRG)

(TFS)

(FUE)
(ACE)

Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
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All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl
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POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

OMAN: 

Salalah (SLL)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.06.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th June.



(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)
(BHX)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)
(KUT)

Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

All the destinations 
and the current timetable  
are available  
on our website  
www.airport-poznan.com.pl

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Kutaisi (KUT) nowość / new

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Birmingham (BHX) nowość / new

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.06.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th June.

www.ryanair.com

www.wizzair.com



Zbliż telefon i odczytaj film
 



Zbliż telefon i odczytaj film
 


