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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, podobnie 
jak w życiu, kieruje się 
dobrym smakiem.

ENGLISH A photographer 
fascinated by the moving 
image. He appreciates 
good taste in photography 
as well as in his life.

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.
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B E Z  Ś C I E M Y

TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Tomasz Sagan

W TEJ ROZMOWIE CHCIELIŚMY WYJŚĆ POZA TEMAT AKTORSKIEGO DEBIUTU RA-
PERA Z URSYNOWA. ROLA KUBY W SERIALU KRZYSZTOFA SKONIECZNEGO "ŚLEP-
NĄĆ OD ŚWIATEŁ" SKOMENTOWANA ZOSTAŁA DOSŁOWNIE PRZEZ WSZYSTKICH 
I WSZĘDZIE. GDY UMÓWILIŚMY SIĘ NA WYWIAD I SESJĘ ZDJĘCIOWĄ, PRODUKCJA 
HBO ZREALIZOWANA NA MOTYWACH POWIEŚCI JAKUBA ŻULCZYKA ŚWIĘCIŁA 
KOLEJNE TRYUMFY - PRZYZNANO JEJ WDECHY AŻ W TRZECH KATEGORIACH. 
SPEKTAKULARNY TRANSFER SAFULA Z RAPU DO AKTORSTWA OKAZUJE SIĘ 
BARDZO OPŁACALNY, A KAMIL NOŻYŃSKI PYTANY O KŁAMSTWO I UDAWANIE 
BRONI PRAWDY W KAŻDEJ Z DZIEDZIN, KTÓREJ DOTKNĄŁ.

BEZ ŚCIEMY

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



Chciałabym z tobą o rapie porozmawiać, 
ale wiem, że jesteś w tej chwili 
utożsamiany z serialem "Ślepnąc od 
świateł". To przejście od rapu do serialu 
jest czymś satysfakcjonującym? A może 
stresogennym?
Moje życie zostało postawione na głowie, 
zmieniło się o 180 stopni, potem znów ob-
róciło się o 180 stopni i teraz stoję już moc-
no na ziemi. Jestem rozpoznawany, gdzie 
nie pójdę, zawsze ktoś mnie zaczepi - ktoś 
chce zdjęcie, ktoś inny woła z niedowierza-
niem: "Patrz! Widziałeś go?!" Już się trochę 
do tego przyzwyczaiłem, nawet czuję się 
z tym dobrze.

W Anywhere.pl nigdy nie spotkalibyśmy się 
z tobą jako raperem. A można by o rapie, 
o hip-hopie rozmawiać szeroko - chociażby 
o tekstach, w których jest wolność słowa 
i poezja! Jednak w sferze kultury nie 
wszyscy to doceniają. Przykre?
Nie wiem. Rap ma własną pokaźną prze-
strzeń. Są raperzy, u których na kontach wid-
nieją sześciocyfrowe sumy, można więc też 
na rapie zarabiać, jeśli się jest popularnym 
i tworzy dużo muzyki. Niestety, rap wciąż jest 
postrzegany jako muzyka dla młodszego po-
kolenia i to jest trochę krzywdzące, ponieważ 
powstaje dużo świetnych numerów z poważ-
nymi tekstami. Rap uchodzi zatem za muzy-
kę młodszego pokolenia, ale też jest muzyką 
buntu, wolności i pewnych wartości.

Poezja, którą dostrzegam czasem 
w rapie lub hip-hopie, bywa nieco 
brudna, nie dla pięknoduchów, ale często 
wcale nie wynika z faktycznego życia 
wykonawców. Udając coś, wpuszczają 
publiczność w kanał ściemy?
Nie wiem, nie powiedziałbym, że to ściema. 
Może niektórzy w taki sposób siebie afirmu-
ją - chcą mówić o własnych pragnieniach, 
jakby one już się urzeczywistniły? W końcu, 
po jakimś czasie i tak udaje im się je spełnić. 

Rap też wywołuje w niektórych nieufność, 
bo nazywa rzeczy po imieniu. Raper ma 
ten luksus, że się nie musi tłumaczyć ze 
swoich słów, z tego, co "nawinął" - wszystko 
przecież w ramach sztuki.

Czy po swoich aktorskich 
doświadczeniach wiesz, gdzie jest 
więcej kłamstwa - w polskim rapie czy 
w aktorstwie jako takim?
Dlaczego ma być kłamstwo? W rapie go nie 
ma, w aktorstwie też nie.

Jest przecież udawanie!
Jest sposób przedstawiania rzeczywistości. 
Obraz może ją wypaczać - ukazywać żarto-
bliwie, z przerysowaniem, ale to cały czas jest 
wyłącznie sposób pokazywania rzeczywisto-
ści. I to samo w rapie: nie ma ściemy, jest po 
prostu sposób opowiadania rzeczywistości, 
zależny od tego, jak się ją postrzega, albo od 
tego, jak się ją chce opisać. 

Gdyby porównać te dwa środowiska, 
środowisko raperskie i aktorskie - czy 
któreś ma jakiś swój etos lub kodeks, 
który cię szczególnie zachwyca?
Nie czuję się jeszcze częścią środowiska aktor-
skiego, jestem naturszczykiem, więc nie powi-
nienem się na ten temat wypowiadać. Myślę, 
że każdy ma co innego w głowie, własny spo-
sób nadawania wartości swojemu życiu i świa-
tu. Etos czy zasady to sprawy indywidualne, 
nie jestem w stanie powiedzieć, czy któreś 
środowisko ma jakiś konkretny zbiór zasad. 

Każde środowisko jest jednak 
w jakimś stopniu hermetyczne. 
W świecie serialu "Ślepnąc od świateł" 
zaznałeś hermetyczności środowiska 
aktorskiego? Byłeś surowo oceniany, 
czy wręcz przeciwnie - czułeś tolerancję 
i przychylność? 
Wśród kolegów z planu spotkałem się z niesa-
mowitą życzliwością. Pomagali mi podczas 
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R A P  T E Ż  W Y WO Ł U J E 
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B O  N A Z Y WA  R Z E C Z Y  P O 
I M I E N I U.  R A PE R  M A  T E N 

L U K S U S ,  Ż E  S I Ę  N I E  M U S I 
T Ł U M AC Z YĆ  Z E  S WO I C H  S Ł ÓW, 

Z   T E G O,  C O  " N AW I N Ą Ł"...
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N I E  C Z U J Ę   S I Ę   J E S Z C Z E 
Z AWO D OW Y M  A K T O R E M , 

J E S T E M  N A DA L 
N AT U R S Z C Z Y K I E M ...

Porozmawiajmy jeszcze o byciu naturszczykiem. 
Z powodu własnej niewiedzy na temat tego, czego 
dotykasz w pracy aktorskiej, możesz się porwać 
na coś bez tzw. narzędzi. Na przykład na bardzo 
odważną scenę erotyczną, jak to miało miejsce 
w "Ślepnąc od świateł". Zawodowiec ma swoje 
metody, a ty idziesz po prostu na żywioł - jak uczeń 
jubilerski, który przetnie diament bez świadomości 
ryzyka. Jak bardzo zmieniło się twoje podejście do 
grania? Czy nadal jesteś, jak przystało na amatora 
(w pozytywnym sensie tego słowa), zakochany 
w aktorstwie?
Nie czuję się jeszcze zawodowym aktorem, jestem nadal 
naturszczykiem, ale myślę, że ten nieprofesjonalizm za-
mieni się w końcu w profesjonalizm. Do tego trzeba prakty-
ki. Wydaje mi się, że nie trzeba mieć szkoły, jeżeli zdobywa 
się doświadczenie. Uważam, że jeżeli robi się coś konse-
kwentnie i z pasją, to można dojść do profesjonalizmu.

zdjęć, tłumaczyli różne rzeczy, więc nie czułem się wy-
obcowany i z żadnym wykluczeniem w tym gronie się 
nie zetknąłem.

A jak twoją zmianę życiową odebrało bliskie otocznie?
Dobrze. Wszyscy bardzo czekali na serial Krzysztofa 
Skoniecznego. Moi koledzy, raperzy z górnej półki, gdy się 
dowiedzieli, że gram tam główną rolę, wysyłali mi wiado-
mości, że czekają, że trzymają kciuki. Odbiło się to dosyć 
szerokim echem.

Czyli nieprawdą jest, że w Polsce sukcesu się nie 
wybacza? 
Dlaczego tak miałoby być?

Przywykłam do tej opinii, wyrażanej tu i tam.
Znajomi, i nie tylko oni, bardzo mi kibicowali. A gdy już 
obejrzeli serial - gratulowali. Bardzo im się podobał.
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Odnoszę wrażenie, że naturszczyk kiedyś 
zachwycał - wystarczy przypomnieć 
nazwisko Jana Himilsbacha lub Zbigniewa 
Buczkowskiego, film Marka Piwowskiego 
"Rejs", ale też kino Krzysztofa Kieślowskiego 
w początkowym etapie. Aktorzy 
nieprofesjonalni mieli wówczas zawodowcom 
bardzo dużo do zaproponowania, to była 
nowa jakość, nagle dialogi płynące z ekranu 
zyskiwały prawdę, o którą trudno w sposobie 
grania aktorów po szkole. Jak ty na to 
patrzysz? Widzisz w sobie tę świeżość, 
która może być wartością w konfrontacji 
z zawodowcami, również tymi za kamerą - 
reżysera i scenarzysty?
Nie wiem, czy to jest świeżość, czułem 
niesamowite wyzwanie, starałem się dać 
z siebie wszystko, żeby wyszło jak najlepiej. 

N I E  W I E M ,  C Z Y  T O  J E S T 
Ś W I E Ż O Ś Ć ,  C Z U Ł E M 
N I E S A M OW I T E  W Y Z WA N I E , 
S TA R A Ł E M  S I Ę  DAĆ 
Z   S I E B I E  W S Z Y S T KO,  Ż E B Y 
W Y S Z Ł O  JA K  N A J L E P I E J.



1 4 – 1 5 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



B E Z  Ś C I E M Y



1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

z siebie, pójść na trening, czy, jak w moim przypadku, 
przelać to na papier pisząc jakiś numer.

Mimo wszystko jest to doświadczenie, które wzbogaca.
Tak mi się wydaje... To bardzo poszerza horyzonty. Nabywa 
się szerszej świadomości pewnych rzeczy. 

Co zmienia się po tym wszystkim w twoich tekstach? 
Jakie opowieści pojawiają się teraz w twoim rapie?
Dawno nic nie napisałem... Ale zazwyczaj piszę to, co 
chcę wyrzucić z głowy. Teraz szukam na przykład innych 
podkładów muzycznych, eksperymentuję, staram się ba-
wić formą i słowem.

Jak ważna jest w twoim życiu rola przyjaciół? Czy 
przystawiają ci lustro? Namawiają cię, byś pozostawał 
wierny sobie? Takiemu sobie, jakiego oni znają?
Większość czasu spędzam z rodziną. Największą rolą 
w moim życiu jest bycie ojcem. 

Ale mam bliskich przyjaciół i wiem, że gdyby kie-
dyś noga mi się powinęła, to oni by mi pomogli. Albo 
zawczasu ostrzegli, gdyby działo się ze mną coś nie tak. 
Takie zaplecze to duża wartość.  

ENGLISH 

NO NONSENSE

In this conversation, we wanted to go beyond acting debut by 
Ursynow’s rapper. The role of Kuba in Krzysztof Skonieczny’s 
“Blinded by the lights” was being commented by literally 
everyone everywhere. When we settled on an interview 
and photo session, HBO produced series, based on Jakub 
Żulczyk’s novel, was awarded three Wdechy (polish award for 
cultural event of the year) in three different categories. Saful’s 
spectacular transition from rap to acting was very profitable 
and Kamil Nożyński, when asked about lying and pretending, 
defends truth in every aspect of his career. 

I would like to talk to you about rap music, but 
I know that you’re now identified with the series 
‘Ślepnąc od świateł’ and you're primarily identified 
with it. Is this transition from rap to TV series 
satisfactory? Or is it rather stressful?
My life has turned upside down; it has taken a 180 degree 
turn, then another 180 degree turn, and now I keep my 
feet on the ground. I’m recognised – wherever I go, peo-
ple approach me and ask for a picture with me or are like, 
‘Look! You've seen him?!’ I’ve already got used to it; I’d 
say it even feels good.

We would never meet you as a rapper at Anywhere.
pl. And there’s a lot to talk about when it comes to 
rap music or hip hop – for example, lyrics, in which 
there is freedom of speech and poetry! But not 
everyone appreciates that. Is it sad?
I don't know. Rap has a large space of its own. Some rap-
pers earn six-digit amounts, which shows it’s profitable if 
you are popular and make lots of music. Unfortunately, 
rap is still regarded as music for the young generation, 
which is a bit unfair, because there are plenty of great 
songs with serious lyrics. But it’s also music of rebellion, 
freedom and specific values.

Oczywiście czułem, że gram u boku największych akto-
rów w Polsce, zawodowych aktorów, była zatem trema. 
Ale z nią jest tak, że ją odczuwasz, zanim wejdziesz na 
scenę lub staniesz przed kamerą. Jeżeli trema cię nie 
spali, to ona daje niesamowitą energię! Zaznałem tego 
już przy pierwszych koncertach rapowych - wychodzisz 
na scenę mimo tremy, bierzesz mikrofon w rękę, widzisz 
publiczność i nagle trema zamienia się w niesamowitą 
siłę, z którą "nawijasz" i koncertujesz.

W ogóle o tym nie pomyślałam. To przecież też 
performance.
Otóż to! Bardzo pokochałem aktorstwo, spodobało mi 
się ogromnie i chcę rozwijać się w tym kierunku. Mam 
nadzieję, że to się nie skończy, że otrzymam kolejne pro-
pozycje i będę grał.

Ostatnio zagrałeś w filmie słowackiego reżysera 
Petra Bebjaka. Opowieść o ucieczce z Auschwitz to 
chyba ważny film?
Mocne przeżycie. Kiedy pierwszego dnia przyjechałem 
na plan [zdjęcia kręcono pod Bratysławą - przyp. M.J.] 
i zobaczyłem te wszystkie baraki, wieże strażnicze, zasie-
ki, poczułem, jak mnie coś ściska w środku... Już sama 
świadomość tego, że jest się w czymś, co pokazuje jedną 
z największych tragedii w historii ludzkości, robi wrażenie 
i zostaje z tyłu głowy.

Grasz polskiego Żyda, wspierającego uciekających 
z obozu Słowaków, którzy zdali Zachodowi raport 
z piekła, jakim było Auschwitz. Na bazie tego 
dokumentu prowadzono Proces Norymberski.
Raport ten został uznany za najważniejszy spośród wszyst-
kich złożonych przez naocznych świadków wydarzeń 
w Auschwitz. [Film Bebjaka ma nosić tytuł "Správa — 
The Report", powstaje na podstawie książki "Escape 
from Hell" Alfreda Wetzlera, który w kwietniu 1944 r. 
uciekł z Auschwitz wraz z Rudolfem Vrbą, następnie 
obaj przygotowali wspólny raport - przyp. M.J.] Ten 
słowacki film to zupełnie inny temat niż serial na pod-
stawie powieści Jakuba Żulczyka. Tutaj praca wygląda-
ła zupełnie inaczej. Mogłem jednak zdobyć kolejne do-
świadczenie i coś wykreować, choć to drugoplanowa rola. 
[W "Správa — The Report" zagrają ponadto: Wojciech 
Mecwaldowski i Jacek Beler - przyp. M.J.]  Dotykanie 
jakiegoś trudnego tematu zawsze zostawia ślad w głowie 
- czy jest to ciężki temat jak opowieść o Auschwitz, czy 
jest to historia zagubionego w wielkim mieście i w sobie 
samym dilera narkotykowego. Wszystko to zostaje w czło-
wieku, a emocje gdzieś trzeba przepracować - wyrzucić je 

J E Ż E L I  T R E M A  C I Ę  N I E  S PA L I , 
T O  O N A  DA J E  N I E SA MOW I TĄ 

E N E RGI Ę!  Z A Z N A Ł E M  T E G O 
J UŻ  PR Z Y  PI E RWS Z YC H 

KO NC E RTAC H  R A P OW YC H ... 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla H15 Boutique Hotel, Kraken Rum Bar za udostępnienie 
przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej. 
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The kind of poetry I sometimes see in rap 
or hip hop happens to be a bit dirty; it’s not 
for aesthetes, but it isn’t necessarily related 
to the actual life of rappers. They pretend 
something and take the audience in?
I don’t know, I wouldn’t say pretend? Perhaps 
some affirm themselves in such a way, be-
cause they want to talk about their desires? 
In the end, after some time, they succeed. 
Rap also creates distrust, because it calls 
a spade a spade. A rapper doesn’t need to ex-
cuse himself for his words, for what he jaws 
– it’s all art after all.

In your experience as an actor, where 
do you see more lies – in Polish rap or 
acting as such?
Why lies? There’s no lying in rap nor acting.

There’s pretence!
It’s a way of presenting reality. The image can 
distort it – show it in a funny way, exaggerate, 
but it’s still only a way of presenting reality. It’s 
the same with rap – there’s no pretence, but 
a way of describing reality, which depends on 
how we see it or want to describe it. 

If you were to compare these two 
communities – the community of rappers 
and actors – does any of them have its 
ethos or code which you particularly like?
I don’t feel a part of the acting community 
yet; I’m not a professional, so I shouldn’t 
speak about it. I think everyone has own 
way of giving meaning to life and values. 
Ethos or principles are individual. I can’t 
say whether any of these communities has 
a specific set of principles.

But every community is insular to some 
extent. Did you experience the insularity 
of acting community in ‘Ślepnąc od 
świateł’? Were you judged harshly 
or quite the opposite – did you feel 
tolerance and acceptance?
I met with much kindness on the part of fel-
low actors. They helped me during shooting, 
explained a lot of things, so I didn’t feel iso-
lated or excluded. 

How did your closest circle react to this 
change in your life?
They were fine with it. Everyone was looking 
forward to watching Krzysztof Skonieczny's 
series. When my friends, top rappers, learned 
I played the leading role there, they sent me 
messages that they were waiting for it and keep-
ing their fingers crossed. It caused quite a stir.

So it isn’t true that we don’t forgive 
success in Poland? 
Why shouldn't we?
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– M.J.’s note] and saw all those barracks, 
guard towers and wire entanglements, I felt 
a lump in my throat. The fact that I was in 
a production about one of the most terrible 
tragedies in the history of mankind didn’t 
leave me unaffected.

You play a Polish Jew, who supports 
Slovaks trying to escape from a camp. 
They later report to the West on the hell 
people are going through in Auschwitz. 
This document was the basis for the 
Nuremberg trials.
The report was considered to be the most 
important of all the reports submitted by 
eye witnesses of the events in Auschwitz 
[Bebjak’s film is going to be entitled ‘Sprá-
va – The Report’. It’s based on the book 
‘Escape from Hell’ by Alfred Wetzler, who 
escaped from Auschwitz with Rudolf Vrba 
in April 1944, and drafted the report to-
gether with Vrba – M.J.’s note]. This Slovak 
film is something completely different form 
the TV series based on Jakub Żulczyk’s 
novel. The work is different. Even though 
it was a  supporting role, I  had a  chance 
to gain some experience and create some-
thing [Other Polish actors who appear in 
‘Správa – The Report’ include Wojciech 
Mecwaldowski and Jacek Beler – M.J.’s 
note]. Touching upon a difficult subject al-
ways leaves its mark – be it a tragic story 
of Auschwitz or a story about a drug dealer 
lost in a big city and his life. It sticks in the 
mind, and one has to get unwanted emo-
tions under control – go and work them out 
or – as in my case – get it down on paper 
and write a song.

But still it’s an enriching experience.
I think so… It broadens the mind. You become 
aware of some things. 

How does it affect your compositions? 
What stories appear in your songs now?
I haven’t written anything for a long time… 
But I usually write about things I want to 
forget. For example, at present, I’m looking 
for other instrumental backgrounds, exper-
imenting, playing with the form and the word.

How important are friends in your life? 
Do they help you see who you are? 
Encourage you to stay true to yourself? 
To be the man they know?
I spend most of the time with my family. The 
greatest role in my life is the role of father. 

But I have some close friends and I know 
that if I  came a  cropper one day, they 
would help me. Or would warn me if some-
thing was wrong. Such a  base is really 
important. 

professional actors had a lot to offer. 
It was a new quality. All of a sudden, 
film dialogues became true, which is 
hard to find today in the manner of 
professional actors. How do you see it? 
Do you think you have this freshness 
which can be so valuable and unique in 
comparison with professionals, also the 
ones behind the camera – the director 
and the screenwriter?
I don’t know if it’s freshness. It was a huge 
challenge, and I did my best. Of course, I knew 
I was performing in the company of the best 
actors in Poland, professional actors, so I had 
stage fright. But it’s normal to feel stressed be-
fore going on stage or in front of the camera. 
If it doesn't burn you, it boosts your energy. 
I experienced it at my first rap concerts – de-
spite stage fright, you go on stage, take the 
microphone, see the audience, and suddenly, 
the stage fright turns into incredible energy, 
which gets you through the concert.

I’ve never thought of that. It’s 
a performance, too.
That’s right! I grew to love acting; I enjoyed it 
and I want to develop my skills. I hope it isn’t 
the end and I will get another offer.

Recently, you appeared in a film of 
a Slovak director, Peter Bebjak. A story 
about escaping from Auschwitz is surely 
an important film?
It was a difficult experience. When I first came 
to the set [the film was shot near Bratislava 

I’m used to this opinion, expressed here 
and there.
My friends, as well as many other people, real-
ly supported me. And when they watched the 
series – they congratulated me. They liked it 
very much.

Let’s talk more about being a non-
professional. When you’re ignorant 
of the challenges involved, you may 
attempt something without the so-
called proper tools. For example, 
a very bold erotic scene, like the one 
in ‘Ślepnąc od świateł’. Professionals 
have their methods, and you’re 
just spontaneous – like a jeweller 
apprentice, who cuts a diamond 
unaware of the risk. How did your 
attitude to acting change? Are you 
still – as befits an amateur (in a positive 
sense) – fascinated by acting?
I don’t feel a professional actor yet, but I be-
lieve that this non-professionalism will turn 
into professionalism one day. It takes prac-
tice. I think you don’t need school when you 
have experience. If you are consistent and 
passionate about something, you can be-
come a professional.

It seems to me that non-professional 
actors were very popular once – for 
example, Jan Himilsbach or Zbigniew 
Buczkowski, Marek Piwowski’s film 
‘Rejs’, as well as the first productions 
of Krzysztof Kieślowski. Non-
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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".

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

GRZEGORZ KALINOWSKI, „GRA 
W OCZKO”, WYD. SKARPA 
WARSZAWSKA, WARSZAWA 2019 

Dawid Błachowiak, 21-letni futbolista na-
zywany nadzieją polskiej piłki nożnej, zo-
staje zamordowany we własnym mieszka-
niu. Zbrodnię odkrywa całkiem przypad-
kowo Joanna Becker, telewizyjna gwiazda, 
sąsiadka piłkarza. Na miejsce zbrodni tra-
fia podkomisarz Artur Konieczny. Relacja 
dziennikarki i policjanta (nie zdradzę zbyt 
wiele, gdy powiem, że meandrująca między 
nieufnością a fascynacją) wypełni emocjo-
nalny wątek powieści, jakże istotny w krymi-
nałach. Najważniejsze jednak pozostanie to, 
co zawsze w tym gatunku najważniejszym 
bywa: kto zabił i jakie miał ku temu powody? 
Częściowo oddzielne, częściowo wspólnie 
Joanna Becker i Artur Konieczny, będą pró-
bowali zbliżyć się do prawdy.

Grzegorz Kalinowski, pisarz nominowa-
ny do nagród Wielkiego Kalibru i Złotego 

Pocisku w kategorii „najlepszy polski krymi-
nał”, dał się poznać jako autor sprawnych in-
tryg, zanurzonych w historii przedwojennej 
Warszawy (trzy powieści z cyklu „Śmierć fra-
jerom” i dwie z cyklu „Kornel Strasburger”). 
W „Grze w oczko” areną wydarzeń ponownie 
jest stolica, wszelako akcja dzieje się współ-
cześnie (o ile za współczesność można w 2019 
roku uznać „odległą” Polskę roku 2012). W tej 
nowej odsłonie autor broni się dzielnie: jego 
świat, pełen tłustych odniesień do polskiej 
codzienności, przepełniony anegdotami 
i dykteryjkami, pozwala się czytelnikowi nie-
źle bawić, zwłaszcza że ci lepiej zorientowani 
mogą w wielu postaciach fikcyjnych odna-
leźć zdumiewające podobieństwa do wielu 
polskich celebrytów. 

„Gra w oczko” jest kryminałem, któ-
ry puszcza do czytelnika oko. Czuje się 
silne pierwiastki intertekstualne, zwłasz-
cza z twórczością Joanny Chmielewskiej. 
Kalinowski nie ukrywa, że jej „Lesio” należy 
do jego ulubionych książek. Bez wątpienia 
dlatego w „Grze w oczko” jako jedna z bo-
haterek pojawia się pisarka Jadwiga Kuhn, 
a  główna bohaterka nazywa się Joanna 
Becker. Becker to nazwisko panieńskie 
autorki „Lesia”, a Kuhn to jej nazwisko po 
mężu (pisarka nazywała się Irena Barbara 
Kuhn, a  Joanna Chmielewska była wy-
łącznie jej pseudonimem pisarskim). Co 
jeszcze? Dyrektor programowy telewizji 
– zadziwiająco przypominający Edwarda 
Miszczaka z TVN – nazywa się Jaszczołt. Idę 
o zakład, że to „szcz” w obu nazwiskach nie 
jest przypadkiem. Warto też wspomnieć, 
że Jaszczołt to nazwisko kapitana milicji 
z powieści Niziurskiego „Niewiarygodne 
przygody Marka Piegusa” – kolejnej z ulu-
bionych książek Kalinowskiego. Chętnych 
do odnalezienia wszystkich rebusów w jego 
najnowszej powieści, zachęcam do osobistej 
już lektury.  

ENGLISH
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GRZEGORZ KALINOWSKI, ‘GRA 
W OCZKO’, PUBLISHED BY SKARPA 
WARSZAWSKA, WARSAW 2019

Dawid Błachowiak, a 21-year-old footballer, 
hailed as the hope of Polish football, is mur-
dered in his own apartment. The crime is dis-
covered by accident by Joanna Becker, a TV 
star and the footballer’s neighbour. Second 
Lieutenant Artur Konieczny is assigned to the 
case. The relationship between the reporter 
and the policeman (I won't give away too much 
if I say that it’s somewhere in between mistrust 
and fascination) will cover the emotional plot 
of the novel, which is really important in crime 
stories. But the essence will be the usual ques-
tion of the genre: who killed and for what rea-
son? Joanna Becker and Artur Konieczny – to-
gether and each of them on their own – will try 
to get closer to the truth.

Grzegorz Kalinowski, a  writer nomi-
nated for the High Calibre Award and the 
Golden Bullet Award for Best Polish Crime 
Novel, is known for his crafty intrigues root-
ed in the history of pre-war Warsaw (three 
novels in the series ‘Śmierć frajerom’ and 
two in the series ‘Kornel Strasburger’). 
‘Gra w oczko’ is also set in the capital, but 
in contemporary times (if 2012 Poland can 
be considered ‘contemporary’ in 2019). The 
author rises to the new challenge: the novel 
universe, full of spicy references to Polish 
reality and anecdotes, and is highly amus-
ing, especially because many of the fictional 
characters bear a striking resemblance to 
some Polish celebrities.

‘Gra w  oczko’ is a  crime novel with 
a wink. The reader can find there plenty of 
intertextual elements, especially some ref-
erences to Joanna Chmielewska’s books. 
Kalinowski openly admits that her ‘Lesio’ 
is one of his favourite books. That’s why one 
of the characters in ‘Gra w oczko’ is Jadwiga 
Kuhn, a writer, and the heroine’s name is 
Joanna Becker. Becker is the maiden name 
of the author of ‘Lesio’, and Kuhn is her 
married name (the writer’s name was Irena 
Barbara Kuhn, and Joanna Chmielewska 
was only her pen name). What else can 
I say? The name of the TV programme di-
rector – who is strikingly similar to Edward 
Miszczak from TVN – is Jaszczołt. I  bet 
that this ‘szcz’ in both names is not a coin-
cidence. And by the way, Jaszczołt is the 
name of a Militia Captain from Niziurski’s 
novel ‘Niewiarygodne przygody Marka 
Piegusa’ – one of Kalinowski’s favourite 
books. To discover and solve all rebuses, 
check out ‘Gra w oczko’.  
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MAŁA WIELKA 
BRYTANIA
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K ażde miejsce na świecie ma swój koniec. Grani-
cę, za którą zaczyna się inny obszar, nowa prze-
strzeń. W Europie jednym z takich krańców jest 

maleńki, lecz wyjątkowy Gibraltar, który przez wieki 
wraz z górami Monte Hacho (Ceuta) oraz Jebel Musa 
(Maroko) strzegł granicy znanego świata. Góry zostały 
nazwane Słupami Heraklesa i były najbardziej wysu-
niętą na zachód krawędzią oddzielającą świat poznany 
od tego nieodkrytego. Wtedy ostrzegały żeglarzy przed 
dalszą podróżą w nieznane. Dziś to granice Cieśniny 
Gibraltarskiej, za którą rozpościera się ogrom Atlanty-
ku, drugiego co do wielkości oceanu świata. 

TROCHĘ HISTORII
Gibraltar jest aktualnie jednym z  najważniejszych 
miejsc na geopolitycznej mapie świata i podobnie było 
w zamierzchłych czasach. Jako pierwsi na Gibraltar 

przybyli Feniccy żeglarze, dla których podobnie jak 
dla panujących później Greków, było to miejsce o zna-
czeniu religijnym. W III w. p.n.e. na terenie Gibraltaru 
osiedlili się Kartagińczycy, którzy po przegraniu wojen 
punickich i zniszczeniu Kartaginy byli zmuszeni oddać 
zajmowany obszar Rzymianom. W 711 roku n.e. na Gi-
braltar dotarł berberyjski wódz Tarik Ibn Zijad, który 
właśnie od tego miejsca rozpoczął islamizację Półwy-
spu Iberyjskiego. W okresie rekonkwisty Hiszpanie 
wielokrotnie próbowali wyprzeć Arabów z Gibraltaru. 
Udało im się to 20 sierpnia 1462 roku, podczas ósme-
go oblężenia,. Wiele lat później w wyniku przegrania 
wojny sukcesyjnej, Hiszpanie utracili Gibraltar, a na 
mocy traktatu pokojowego podpisanego w Utrechcie 
w 1713 roku ten niezwykle cenny skrawek ziemi został 
oficjalnie przyznany Wielkiej Brytanii jako jej teryto-
rium zamorskie. 
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POCZĄTEK
Aby dostać się drogą lądową na Gibraltar, 
po przekroczeniu granicy należy kierować 
się Winston Churchill Ave, która prowadzi 
przez pas startowy. Gdy któryś z samolo-
tów startuje lub podchodzi do lądowania, 
droga jest zamykana na kilka minut, co 
wprawia w osłupienie niejednego turystę. 
Właśnie tutaj powiedzenie 'wiatr we wło-
sach' nabiera zupełnie nowego znaczenia. 
Do centrum miasta można dostać się pie-
chotą lub słynnym, brytyjskim piętrowym 
autobusem. Gibraltar jest jednym z najbar-
dziej zaludnionych obszarów świata - nic 
więc dziwnego, że zabudowa jest tu bardzo 
gęsta, kolejne inwestycje wciskane są w już 
istniejące budynki, a drogi wydają się tak 

ciasne, że autobus nie ma prawa się zmie-
ścić. A jednak się mieści, tak jak setki ha-
łaśliwych skuterów, na których codziennie 
do pracy przyjeżdżają mieszkańcy pobli-
skiej La Linea de la Concepcion.

NA SZCZYT
Większa część Skały Gibraltarskiej to re-
zerwat przyrody Upper Rock, który poza 
licznymi gatunkami ptaków jest zamiesz-
kiwany przez małpy. Magoty (Barbary 
Apes) to jedyne żyjące dziko małpy w Euro-
pie. Związana jest z nimi niezwykła legen-
da - mówi ona, że tak długo jak małpy żyją 
bezpiecznie na Gibraltarze, tak długo bę-
dzie on brytyjski. Jeśli jednak stanie im się 
krzywda (a żyje ich tu jedynie około 300), 
Wielka Brytania utraci panowanie nad tym 
rejonem. Choć to jedynie legenda, od da-
wien dawna Brytyjczycy traktują ją niezwy-
kle poważnie. Przez obie wojny małpy znaj-
dowały się pod opieką wojska, a od lat 90. 
zajmują się nimi cywilne władze, które sys-
tematycznie je doglądają i znakują. W Ska-
le Gibraltarskiej wydrążonych zostało wie-
le tuneli (The Great Siege Tunnels), które 

dawały schronienie żołnierzom w trakcie 
kolejnych oblężeń. W tutejszych jaskiniach 
odnaleziono również ślady zamieszkiwa-
nia neandertalczyków (Gorham Cave) oraz 
urządzono salę koncertową między ogrom-
nymi stalaktytami (St. Michael's Cave). Są 
tu również liczne baterie artyleryjskie, któ-
re noszą swoje imiona po zasłużonych Gu-
bernatorach Gibraltaru (O'Hara's Battery, 
Lord Airey's Battery).

A GDZIE RESZTA?
Choć wiele osób uważa, że jedyną atrak-
cją Gibraltaru (poza spektakularną prze-
prawą przez pas startowy) jest Skała 
Gibraltarska, nie należy im wierzyć. Na 
południowym skrawku lądu znajduje się 
Europa Point - najdalej wysunięta część 
Gibraltaru, której od 1841 roku strzeże la-
tarnia morska. Tuż obok znajduje się po-
mnik ku czci generała Władysława Sikor-
skiego, który zginął w katastrofie lotniczej 
kilka sekund po starcie z tutejszego lotni-
ska (było ono o 1/3 krótsze, niż obecnie). 
W ogrodzie Alameda można podziwiać ro-
śliny sprowadzone z dawnych terytoriów 

J E Ś L I  W Ł A Ś N I E 
T U TA J  P OW I EDZ E N I E 
' W I AT R  W E  W Ł O SAC H' 
NA BI ER A  Z U PE Ł N I E 
NOW E G O  Z NAC Z E N I A .
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POŁOŻON Y PU N KT NA NASZEJ 
PLA N ECIE – MOR ZE M A RTW E.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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Brytyjskich (RPA, Australia), a przez cały 
rok dostępne są do leniuchowania 4 piasz-
czyste plaże (Sandy Bay, Eastern Beach, 
Catalan Bay i  Western Beach). W  1805 
roku Gibraltar był również bazą brytyj-
skiej f loty podczas Bitwy o  Trafalgar, 
w której poległ admirał Horatio Nelson. 
Kilku jego żołnierzy spoczywa na Cmen-
tarzu Trafalgarskim w  centrum miasta. 
Plac Kazamatów (Casemates Square) jest 
jednym z najbardziej tętniących życiem 
miejsc, gdzie wieczorami w licznych ba-
rach i restauracjach spotykają się miesz-
kańcy Gibraltaru.

Ten niezwykły kraniec Europy znajdu-
jący się niecałe 30 km od Maroka, zupeł-
nie nie ma się czego wstydzić. Poza znaną 
wszystkim Skałą Gibraltarską, na jego 
terenie są tajemnicze jaskinie, kręte tu-
nele z czasów wielu wojen, mury obronne, 
ogromne mariny, ogrody botaniczne, plaże 
i centra handlowe. I pomyśleć, że to wszyst-
ko na zaledwie 6,8 km ²! 

ENGLISH

A LITTLE GREAT BRITAIN

Every place in the world has its end. A border 
behind which begins another area, another 
space. One of such ends in Europe is a tiny 
but exceptional Gibraltar, which – together 
with Monte Hacho (Ceuta) and Jebel Musa 
(Morocco) mountains – guarded the border 
of the known world for centuries. The moun-
tains were named the Pillars of Hercules and 
were the westernmost edge separating the 
known world from the undiscovered one. In 
the past, they warned sailors against continu-
ing their journey into the unknown. Today, 
they are borders of the Strait of Gibraltar, 
which is the entrance to the Atlantic Ocean – 
the second largest ocean in the world.

A FLASH FROM THE PAST
Gibraltar is one of the most important points 
on the geopolitical map of the world. It was 
the same in ancient times. The first to reach 

Gibraltar were Phoenician sailors, for whom 
the area was of religious importance, just like 
for Greeks, who later ruled it. In the 3rd cen-
tury BC, Gibraltar was inhabited by the Car-
thaginians, who were forced off their lands by 
Romans after the Punic Wars and the destruc-
tion of Carthage. In 711 BC, Tarik Ibn Zijad, 
a Berber commander, arrived in Gibraltar 
and began the Islamic conversion of the Ibe-
rian Peninsula from there. During the Recon-
quista, the Spanish tried to drive the Arabs 
from Gibraltar many times. Finally, they suc-
ceeded on 20 August 1462, during the eighth 
siege. Many years later, the Spanish lost Gi-
braltar after the defeat in the succession war. 
Under the Treaty of Utrecht signed in 1713, 
which established the Peace of Utrecht, this 
valuable piece of land was officially ceded to 
Great Britain as its overseas territory. 

THE BEGINNING
To get to Gibraltar overland, cross the border 
and head for Winston Churchill Ave, which 

M A Ł A  W I E L K A  B R Y T A N I A

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



goes through a runway. When a plane is 
taking off or approaching to landing, the 
road is closed for a few minutes, which is of-
ten a surprise for tourists. Here, the phrase 
‘the wind in one’s hair’ takes on a  new 
meaning. You can get to the city centre on 
foot or by famous British double-decker 
bus. Gibraltar is one of the most densely 

TO THE TOP
Most of the Rock of Gibraltar area is the Up-
per Rock Nature Reserve, which is home to 
numerous bird species and monkeys. Bar-
bary Apes are the only wild monkeys liv-
ing in Europe. Legend has it that as long as 
monkeys live safely in Gibraltar, the territo-
ry will remain under British rule (and there 
are only 300 of them there). Even though 
it’s only a legend, the British have always 
treated it seriously. During the world wars, 
the Gibraltar monkeys were protected by 
the army, while since the 1990s, they have 
been in the care of the civil authorities. 
The Rock of Gibraltar also boasts several 
tunnels (the Great Siege Tunnels) dug out 
during sieges of Gibraltar and wars, which 
provided shelter to local soldiers. Other 
highlights include mysterious caves. In 
one of the them, Gorham Cave, some trac-
es of Neanderthal men have been found, 
while another, St. Michael's Cave, houses 
a concert hall arranged among huge sta-
lactites. There are also numerous artillery 
batteries named after distinguished gover-
nors of Gibraltar (O'Hara's Battery, Lord 
Airey's Battery).

WHAT ABOUT THE REST?
Although many people think that the only 
attraction of Gibraltar (apart from the spec-
tacular border crossing through the run-
way) is the Rock of Gibraltar, they can’t be 
more wrong. In the south of the land, there 
is ‘Europa Point’ – the southernmost point 
of Gibraltar, with a famous lighthouse built 
in 1841. It’s also the location of the Memorial 
to Władysław Sikorski, who died in a plane 
crash a few seconds after taking off (the run-
way was one-third shorter than now). The 
Gibraltar Botanic Gardens (or La Alameda 
Gardens) boast plants brought in from for-
mer British territories (the RSA, Australia). 
There are also four all-year sandy beaches 
there (Sandy Bay, Eastern Beach, Catalan 
Bay and Western Beach). In 1805, Gibraltar 
was a British naval base during the Battle of 
Trafalgar, in which Admiral Horatio Nelson 
was killed. Some of his soldiers are buried in 
the Trafalgar Cemetery in the city centre. 
Casemates Square is one of the most vibrant 
spots in the city, with numerous bars and 
restaurants full of the locals in the evenings.
This one-of-a-kind end of Europe, which is 
located just under 30 kilometres from Mo-
rocco, has a lot to be proud of. Apart from 
the well-known Rock of Gibraltar, it boasts 
mysterious caves, winding tunnels dating 
back to many wars, defence walls, large ma-
rinas, botanic gardens, beaches and shop-
ping centre. And to think that the area is 
only 6,8 km²! 

populated areas in the world, character-
ised by high-density buildings. New invest-
ments are squeezed in the existing build-
ings, and roads seem so narrow that it looks 
impossible for a bus to get through. But it 
does, just like hundreds of noisy scooters 
used by the inhabitants of La Linea de la 
Concepcion commuting to work.
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In such moments, I always think that 
I’d really love to see Polish streets spar-
kling with various skin colours, experi-
ences, smiles of positive people of vari-
ous religions or without any religions, of 
various nationalities; bold, tolerant and 
confident people. Supposedly, as a nation, 
we’re still at the point of ‘have’ and we still 
need some time to ‘be’. One day we’ll un-
derstand that material possessions don’t 
make us truly happy, we can perfectly do 
without them, and we’ll die whether or not 
we have them.

It’s not a sad story about Poland, pub-
lic opinion, social defects, martyrdom, 
dark history and getting off our knees. 
It’s another voice that, I hope, will tip the 
scales in favour of the light side of the 
force one day. I know that our history has 
left its mark on the Polish society; that 
we’re black and blue and still oppressed; 
that the weather’s bad most of the year – 
it’s too cold in winter and too hot in sum-
mer. That we’ve been through the WW2, 
Polish People’s Republic, ration coupons, 
queues, a  constant shortage of every-
thing. Few people remember that in pre-
war Poland, ethnic Poles constituted only 
40% of all citizens. Poland was a blend of 
experiences, impressions, f lavours and 
lifestyles, whereas the words: ‘Poland – 
a  country of tolerance’ didn’t have an 
ironic overtone. Now we’re threatened 
with immigrants – the Others, who want 
to get our jobs, savings, cars and tourist 
attractions.

I haven’t experienced the twists of his-
tory first-hand, so why should I speak about 
it? I perfectly know that being trapped in 
the past makes it impossible to take a step 
forward. How to open yourself to other peo-
ple and learn to respect them? Be more at-
tentive towards yourself and others. A sim-
ple ‘good morning’ in the lift can make 
a change. A smile given to passers-by on 
the street will help you soften the rod we all 
carry deep inside. 

poro w ostatnim czasie podróżuję – 
samolotem, samochodem, czasem 
też i pociągiem. Wyjazdy wiążą się 

często z przekraczaniem granic państwo-
wych, a przede wszystkim ze zmianami 
stref klimatycznych co sprawia, że w ciągu 
kilku godzin docieram do innej czasoprze-
strzeni mentalnej, wypełnionej zwykle 
ludźmi o radosnych, życzliwych twarzach. 
Zawsze wtedy powraca do mnie myśl, że 
bardzo chciałbym, aby polskie ulice rów-
nież mieniły się kolorami skóry, wzorami 
doświadczeń, lśniły od uśmiechów pozy-
tywnych ludzi różnych wyznań, bezwy-
znań, narodowości, ludzi odważnych, to-
lerancyjnych i pewnych siebie. Podobno 
jesteśmy jeszcze jako naród na etapie 
„mieć” i trochę czasu musi upłynąć zanim 
tak naprawdę „będziemy”. Wtedy też zrozu-
miemy, że dobra materialne dają ograniczo-
ną ilość szczęścia, że bez nich możemy być 
spełnieni, a z nimi wszystkimi i tak zdarzy 
nam się umrzeć. 

Nie jest to smutna historia o  Polsce, 
o nastrojach społecznych, o socjologicz-

nych defektach, martyrologii, o mrocznej 
historii i niewstawaniu z kolan. To kolejny 
głos, który mam nadzieję dopełni całości, 
który przechyli kiedyś szalę na dobrą stro-
nę mocy. Wiem, że historia odcisnęła na 
naszym społeczeństwie pewne piętno, że 
jesteśmy pokiereszowani i nadal uciśnie-
ni, że pogoda brzydka przez większą część 
roku – zimą za zimno, a latem za gorąco. Że 
II Wojna Światowa, że PRL, kartki, kolejki, 
wieczny brak wszystkiego. Mało kto jesz-
cze przy tym pamięta, że w przedwojennej 
Polsce zaledwie 40% obywateli kraju stano-
wili etniczni Polacy. Doświadczenia, wraże-
nia, smaki i style życia zwinnie mieszały się 
ze sobą, a hasło „Polska krajem tolerancji” 
nie było podszyte ironią. Teraz za to straszy 
się nas imigrantami – tymi Innymi, którzy 
tylko czyhają na naszą pracę, oszczędności, 
samochody i atrakcje turystyczne. 

Nie przeżyłem historycznych zawiro-
wań na własnej skórze, więc dlaczego za-
bieram głos? Wiem bowiem doskonale, że 
życie z przeszłością mocno zagnieżdżoną 
w głowie skutecznie blokuje każdy, nawet 
najmniejszy krok naprzód. W jaki sposób 
otworzyć się na innych, jak nauczyć się do 
nich szacunku? Bądźmy bardziej uważni 
w stosunku do siebie, jak i wobec innych. 
Od „dzień dobry” powiedzianego w win-
dzie korona nam z głowy nie spadnie, na-
wet nie drgnie. Uśmiech, którym obdaru-
jemy przechodniów na ulicy skutecznie 
pomoże nam zmiękczyć kij, który nierzad-
ko nosimy głęboko w… sobie. 

ENGLISH

TRAVELLER STORIES

I’ve been travelling a  lot recently – by 
plane, car, also by train. My journeys often 
involve crossing borders and going through 
different climate zones, which allows me to 
reach a different mental spacetime full of 
people with happy, smiling faces, within 
just a few hours.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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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.

O P O W I E Ś C I

 POD  RÓŻNE
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CHWYĆ BARANA

ZA ROGI
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański

C H W Y Ć  B A R A N A  Z A  R O G I



uszę przyznać, że zimową porą 
często mam chęć na dość ciężkie, 
rozgrzewające dania. Jest to zaprze-

czenie aktualnego trendu, w którym wszyst-
ko jest fit, ale nie ma nic lepszego na zimowy 

obiad, niż solidny kawał mięsa. Jeżeli nie 
przepadasz za mięsem (lub jesteś wege/we-
gan) ten przepis nie jest dla Ciebie! Chociaż... 
może jeden z moich warzywnych dodatków 
zagości na Twoim stole. Dziś przygotuję bara-
ninę na dwa sposoby.

Pierwszym przepisem, za który dzisiaj 
się zabiorę, będzie noga jagnięca z ziołami 
oraz trawą cytrynową. Całość nie tylko go-
tuje się dość szybko, ale również piecze się 
w jednej brytfance wraz z ziemniakami co 
oznacza, że podczas przyrządzania jej nie tyl-
ko w kuchni zachowamy porządek. Potrzeba 
nam: 5 ząbków czosnku, 2 natki zielonej pie-
truszki, parę gałązek tymianku i trawy cy-
trynowej, dwie łyżki oliwy z oliwek garść soli 
i pieprzu. Całość ucieramy na pesto. Udziec 
barani nakrajamy w paski i marynujemy w pe-
sto. Dobrze jak zamarynowane mięso trafi na 
noc do lodówki. Jako dodatek do tego dania 
proponuję pieczone warzywa z rozmarynem. 
Takim sposobem do brytfanki trafią nacięte 
bataty, seler, buraki, czerwona cebula oraz 
czosnek w całości. Na te składniki  układamy 
nogę i pieczemy w temperaturze 230 stopni 
przez około 20 minut. Później zmniejszamy 

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje 
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza 
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, 
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie 
na odwrót.

M

do 180 stopni i pieczemy około 1,5 godziny. Po 
wyjęciu z piekarnika dajemy odpocząć mięsu 
10 minut, kładąc je na desce i przykrywając 
folią aluminiową.

W drugim przepisie zaczniemy od przygo-
towania dodatków. Najpierw od sosu, do któ-
rego przygotowania będzie nam potrzebne 
0,5 kg kości wołowych, seler, marchewka, po-
ciekna cebula, pieprz, liść laurowy, tymianek 
oraz pietruszka. Zaczynamy od upieczenia 
warzyw i kości. Trzeba uważać aby warzywa 
się nie spaliły. Całość pieczemy około półto-
rej godziny, w 180 stopniach po czym wrzu-
camy do garnka i zaczynamy gotować do 
uzyskania konsystencji sosu. Drugim dodat-
kiem będzie puree z konfitowanego czosnku 
oraz zielonego groszku z dodatkiem mięty. 
Czosnek zalany olejem wkładamy na godzinę 
do piekarnika. Groszek gotujemy w bulio-
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PE S T O  Z  Z I E L O N E J  PI E T RU S Z K I  S Z Y K U J E 
Z  J E D N E G O  PĘ C Z K A ,  PR A Ż O N YC H 
O R Z E C H ÓW  PI N I OW YC H ,  S O L I  ,  C Z O S N K U 
O R A Z  W  DWÓ C H  ŁY Ż E K  O L I W Y.

nie warzywnym. Wszystkie składniki łączymy, dodaje-
my 100mln śmietany 30% i blendujemy na gładką masę. 
Jeżeli masa jest za gęsta, dodajemy bulionu warzywnego. 
Ostatnim dodatkiem będą pieczone marchewki z pesto 
z zielonej pietruszki. Jeżeli mamy dostęp do mniejszych 
marchewek, kroimy je wzdłuż, skrapiamy oliwą z oliwek, 
posypujemy solą i pieprzem, a następnie wkładamy do 
piekarnika na 40 minut. Jeżeli zaś nie mamy małych mar-

chewek, kroimy je w słupki i dalej postępujemy tak samo.  
Pesto z zielonej pietruszki szykuje z jednego pęczka, pra-
żonych orzechów piniowych, soli , czosnku oraz w dwóch 
łyżek oliwy. Po wyjęciu z piekarnika polewamy nim mar-
chewki.  Mięso uprzednio moczone w roztworze wody, soli 
i cukru dokładnie osuszamy i smażymy z dwóch stron na 
patelni aż się zarumieni. Teraz dolewamy bulion, dodaje-
my marchewkę, pora, czosnek oraz cebulę i gotujemy do 

C H W Y Ć  B A R A N A  Z A  R O G I



miękkości. Najlepszym mięsem do tego będzie jagnięcina, 
aczkolwiek to danie z baraniną wychodzi równie dobrze. 
Teraz wszystko układamy na talerzu, a całość dekorujemy 
zielonym groszkiem oraz chipsami z jarmużu. 

ENGLISH

TAKE THE RAM BY THE HORNS

I must admit that on cold winter days, I often feel like hav-
ing hot and heavy dishes. It’s an opposite of the current 
trend, where everything is fit, but there’s no better win-

ter dinner than a solid piece of meat. If you don’t eat meat 
(or you're vegan/vegetarian), this recipe is not for you! 
Well… you might serve one of my vegetable sides. Today, 
I’ll prepare mutton in two ways.

The first recipe is leg of lamb with herbs and lemon 
grass. The dish is fast to make, and you can roast the 
meat with potatoes in one roasting tin, which means 
you won’t make too much mess. Ingredients: five garlic 
bulbs, two bunches of green parsley, a few thyme branch-
es and some lemon grass, two spoonfuls of olive oil, salt 
and pepper. Blend all the ingredients into pesto. Cut the 
leg of lamb into strips and marinate it in pesto. Put it in 
the fridge overnight. This will go with roast vegetables 
with rosemary on the side. Put cut sweet potatoes, celery, 
beetroots, red onion and garlic in whole into the roasting 
tin. Then, put the leg on the vegetables and roast it in 230 
degrees for about 20 minutes. Lower the temperature to 
180 degrees and roast for about 1.5 hours. Take it out of 
the oven. Put the meat on a board, cover it with foil and put 
aside for about 10 minutes.

We’ll begin the second recipe with sides. For the 
sauce, you need 0.5 kg of beef bones, celery, carrot, cut 
onion, pepper, bay leaves, thyme and parsley. First, roast 
vegetables and bones. Be careful not to burn them. Roast 

N A J L E P S Z Y M  M I Ę S E M  D O 
T E G O  B Ę D Z I E  JAG N I Ę C I N A , 

AC Z KO LW I E K  T O  DA N I E 
Z   B A R A N I N Ą  W YC H O D Z I 

RÓW N I E  D O B R Z E . 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

3 8 – 3 9 K U C H N I A  /  C O U I S I N E



them in 180 degrees for about 1.5 hours. Next, put 
them into a pot and cook until you get proper sauce 
consistency. The second side is mushy garlic confit 
and green peas with mint. Pour the garlic with oil 
and roast it for an hour. Cook the peas in vegetable 
broth. Blend the ingredients together with 100 ml 
of 30% cream until smooth. If it’s too dense, add 
some more vegetable broth. The last side is roast 
carrots with green parsley pesto. If you have small 
carrots, cut them along, sprinkle with olive oil, salt 
and pepper, and put in the oven for 40 minutes. 
For big carrots, cut them into strips and do the 
same. To make green parsley pesto, you need one 
bunch of parsley, toasted pine nuts, salt, garlic and 
two spoonfuls of olive oil. Take the carrots out of 
the oven and pour them with the pesto. Soak the 
meat in water, salt and sugar, then dry it and fry on 
both sides until brown. Next, add broth, carrots, 
leak, garlic and onion and cook until soft. The best 
meat for the recipe is lamb, but mutton will do as 
well. Plate the dish and decorate it with green peas 
and kale chips. 

C H W Y Ć  B A R A N A  Z A  R O G I
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

agromadzenie świąt spod znaku „słodkości” – tych 
pochłanianych w postaci słodkiej kulki smażonej 
w głębokim oleju z różanym wkładem w środku, 

a także tych wypływających z każdej strony falą czerwon-
ych serduszek, misiów i  innych atrybutów miłosnych – 
zapędził mnie w zaułek kolejnych egzystencjalnych pytań. 
Skoro w tłusty czwartek musimy jeść pączki, mimo że Anna 
i Ewa mówią, że to dużo pustych kalorii i zamiast tego war-
to zjeść kawałek powietrza wymieszanego z powietrzem, to 
i tak skusimy się na nie i pochłaniamy w ilościach niewyo-
brażalnych dla ludzkiego umysłu, jakbyśmy mieli – specjal-
nie na te okazję – dodatkowy żołądek w pakiecie. 

Walentynki – to samo! Ileż to razy słyszymy od bi-
ałogłów, że to „głupie święto”, że „jak się kocha to przez 
cały rok, a nie tylko tego dnia”, ale spróbuj bracie nie 
kupić tego dnia kwiatów - gwarancja focha jak z Gdyni 
do Zakopanego. To wszystko uzmysłowiło mi, że jako 
gatunek ludzki, uwielbiamy świętować. My potrzebuje-
my świąt tak jak potrzebujemy tlenu do życia! „Okazja 
czyni złodzieja” - mówi stare porzekadło. Sparafrazujmy 
to powiedzenie „Okazja czyni świętowanie”. Nazwijmy 
w końcu to co lubimy po imieniu. 

Część z was powie: „fajnie, fajnie, ale wcale tak dużo 
okazji w ciągu roku do świętowania nie ma”. Podpowiem 
Wam: otóż wystarczy odpalić googla i wpisać „święta na 
każdy dzień roku”… i nagle okazuję się, że niekiedy w ciągu 

N
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jednego dnia okazji uzbiera się nawet ze cztery. „Światowy 
Dzień Niedźwiedzia Polarnego”, „Światowy dzień nerek”, 
„Międzynarodowy Dzień pozdrawiania brunetów”, „Dzień 
Metalowca”, „Dzień Paskudy”, „Międzynarodowy dzień 
wtyczki do kontaktu”, „Światowy Dzień prania skarpetek”, 
„Międzynarodowy Dzień serków pleśniowych”. Ludzie! 
Czerpmy z tych świąt pełnymi garściami, i nie zamykajmy 
się tylko na oklepane kalendarzowe oficjałki. Otwórzmy 
się na niestandardowe celebracje. Ja właśnie pędzę do sk-
lepu po napoje i przekąski, bo już niedługo „Międzynaro-
dowy Dzień ludzi nie obchodzących żadnych świąt”! 

ENGLISH

A SWEET MONTH

The accumulation of ‘sweet’ holidays – the ones con-
sumed as deep-fried sweet balls with rose hip filling and 
an influx of red hearts, teddy bears and other love items 
– provokes reflection and existential questions. If we have 
to eat doughnuts on Shrove Tuesday even though our 
coaches say a doughnut is plenty of empty calories, and 
it’s better to have a piece of air with some air instead, we’ll 
eat them anyway in huge quantities as if we had an extra 
stomach for this occasion. 

The same with Valentine’s Day! How often do we hear 
that it’s ‘a stupid holiday’, ‘we can show love any day of the 
year, not just on Valentine’s Day’, but try not to buy flowers 
on that day – and you’ll get a real kick in the ass. I realised 
how much people – as a species – love to celebrate. We need 
these holidays like oxygen. As an old saying goes, ‘An op-
portunity makes a thief.’ Let’s paraphrase it and say, ‘An op-
portunity makes a celebration.’ Let’s call a spade a spade. 

Some of you will say, ‘Okay, fine, but there aren’t so 
many opportunities for celebrating in a year.’ Let me 
give you a hint. Suffice to google ‘daily holidays’… And 
it suddenly turns out that there are up to four holidays 
a day. ‘International Polar Bear Day’, ‘World Kidney 
Day’, ‘International Day of Greeting Brunets’, ‘Heavy 
Metal Fans Day’, ‘Day of Ugly Creatures’, ‘International 
Plug Day’, ‘World Day of Washing Socks’, ‘Internation-
al Blue Cheese Day’. Come on! Make the most of these 
days and don’t limit yourself to tired old official holi-
days. Open yourself up for bizarre celebrations. I’m go-
ing shopping to buy some drinks and snacks, because 
my favourite day is coming soon – ‘International Day of 
People Not Celebrating Any Holidays’! 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

  S ŁODK I
         MIESIĄC

4 0 – 4 1



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



POMPON IK A
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EGZOTYCZNE KOMPOZYCJE, KTÓRE 
WPR AWIAJĄ W DOBRY NASTRÓJ

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

ZDJĘCIA Bartek DąbrowskiTEKST Justyna Bzdak 



P O M P O N I K A :  E G Z O T Y C Z N E  K O M P O Z Y C J E . . .

N ieoczywiste połączenia w muzyce są 
dosyć odważne, dlatego mawia się, że 
do odważnych świat należy. Tych dwo-

je pokazuje, że potrafi stworzyć swój własny 
świat, do którego zapraszają słuchaczy o nie-
banalnym guście muzycznym, z niebanalną 
przestrzenią w głowie i wszystkich miłośni-
ków dobrych brzmień. Sama lubię takie nowe 
odkrycia muzyczne – takie, przy których na 
chwilę się zatrzymuje i chcę poznać bardziej. 
Zapraszam zatem do świata Pomponiki, bo 
o nich mowa. Duet w życiu, duet na scenie, 
połączenie dwóch różnych światów, co daje 
wspaniały efekt tego, jaką muzykę tworzą.

Alicja przybyła z Chin (jej oryginalne imię 
to Qinke Chang), gdzie ukończyła Syczuań-
skie Konserwatorium Muzyczne. Po uzyska-
niu magistra w zakresie teorii i kompozycji 
postanowiła rozpocząć własną muzyczną ka-
rierę. Przed przybyciem do Warszawy, przez 
ponad 10 lat mieszkała w mieście Chengdu. 
Występowała na wielu muzycznych festiwa-
lach jako członek dużego zespołu, jednocze-
śnie współpracując z lokalnymi muzykami na 
mniejszych scenach.

Z  dużymi sukcesami występowała na 
popularnych w Chinach aplikacjach online. 

Do tej pory ma ponad 100 tys. fanów na 
jednym z chińskich kanałów muzycznych 
online, który ją wspiera. Jesienią 2015 roku 
Alicja przyjechała do Polski, gdzie założyła 
zespół Pomponika z Piotrem i zaczęli two-
rzyć własną muzykę.

Piotr w szkole muzycznej grał na wiolonczeli 
i gitarze. Odtwarzanie muzyki klasycznej bawi-
ło go dłuższy czas. Kilka lat temu doznał jednak 
olśnienia, że muzyka jako język powinna służyć 
wypowiadaniu własnych kwestii, a że najważ-
niejszym instrumentem w kapeli jest bas i po-
stanowił podążyć ścieżką gitarzysty-basisty.

Kompozycje Pomponiki odbiegają od stan-
dardowych. Zastosowanie elektroniki daje 
niemal nieograniczone możliwości aranżacyj-
ne. Styl Pomponiki podlega ciągłym zmianom 
i nie jest jeszcze zdefiniowany, oni sami nie 
chcą określać swojej muzyki i stylu. Lubią chil-
lout i subtelne brzmienia elektroniczne, a cza-
sem mocne, bardziej energetyczne brzmie-
nia. Elementy chińskiego popu i folkloru, 
jazzu i chilloutu przeplatają się ze sobą. Na ich 
koncertach można usłyszeć język angielski, 
chiński i polski. Używają syntezatorów, gitar, 
klawisza, czasem bębnów afrykańskich, w za-
leżności od nastroju. Jednak najważniejszy 

KOM P OZ YC J E  P OM P O N I K I 
ODB I E G A JĄ  OD  S TA N DA R D OW YC H . 
Z A S T O S OWA N I E  E L E KT RO N I K I 
DA J E  N I E M A L  N I E O GR A N IC Z O N E 
MOŻ L I WO Ś C I  A R A NŻ AC YJ N E . 



jest wokal Alicji, który od pierwszych dźwię-
ków hipnotyzuje swoją barwą.

Wiosną 2017 wystąpili kilka razy w War-
szawie, aby otrzymać zaproszenie i wystąpić 
na międzynarodowym „Wiosennym Festi-
walu” w Chinach, który odbywa się w kul-
towy klubie muzycznym „Poranny Dom” 
w Chengdu. Jako pierwszy zespół występują-
cy na środkowej scenie Pomponika zaprezen-
towała godzinny program, który był określa-
ny mianem „magicznego doświadczenia dla 
wszystkich”. Byli supportem przed koncer-
tem Renaty Przemyk oraz Kasi Kowalskiej. 
Mają za sobą występy na dużych imprezach 
festiwalach – Las Festival, Powidz Jam Fe-
stiwal oraz 15. Noc Kulturalna, kilka kon-
certów klubowych, wizyty w rozgłośniach ra-
diowych: Trójka Polskie Radio i Czwórka. Ich 
utwory, można również usłyszeć w ChilliZet. 
Byli laureatami konkursu „Będzie głośno” or-
ganizowanego przez Czwórka Polskie Radio 
oraz zdobyli nagrodę specjalną przyznawaną 
przez ZAiKS w kategorii muzyka.

4 4 – 4 5 L U D Z I E  /  P E O P L E

Uważam, że wprowadzają dużo świeżości 
do mojej playlisty, mam nadzieję, że to waszej 
również. Sprawdźcie koniecznie! 

ENGLISH 

POMPONIKA: EXOTIC 
COMPOSITIONS TAT WILL MAKE 
YOU FEEL GOOD

Non-obvious combinations in music are 
quite a  bold move, but it's said that for-
tune favours the brave. This duo proves 
they can create their own world, to which 
they invite listeners with original music 
taste and ideas as well as all lovers of low 
sounds. I like such new music discoveries 
– those which capture my attention and 
make me stop for a while. I would like to in-
vite you to the world of Pomponika. A duo 
in life, a duo on stage, a combination of two 
different worlds – these result in remark-
able music compositions. 

Alicja comes from China (her original 
name is Qinke Chang), where she graduat-
ed from the Sichuan Conservatory of Music 
with a master’s degree in theory and compo-
sition. After studies, she decided to embark 
on her own musical career. Before she came 
to Warsaw, she lived in the City of Chengdu 
for over 10 years. She performed at a num-
ber of music festivals as a member of a large 
band and played with local musicians on 
smaller stages at the same time.

She appeared in popular online applica-
tions in China. She still has over 100 thou-
sand fans on one of Chinese online music 
channels, which supports her. In autumn 
2015, Alicja came to Poland, where she set 
up a band Pomponika with Piotr, and they 
began to create their own music.

Piotr played the cello and the guitar at 
music school. He re-played classical music 
for a long time. But a few years ago, he saw 
the light and realised that music as a lan-
guage should be a means of expressing one’s 
own feelings, and because the bass is the 
most important instrument in the band, he 
decided to become a bass player.

Pomponika’s compositions are far from 
standard. Using electronics gives the band 
almost unlimited arrangement possibilities. 
The band’s style is constantly evolving and 
isn’t defined yet. The musicians don't want 
to narrow it down. They like chillout and 
subtle electronic sounds, but sometimes 
they also go for more energetic vibes. Their 
music is a blend of Chinese pop and folk, 
jazz, and chillout. At their concerts, they 
sing in English, Chinese and Polish. They 
use synthesizers, guitars, keyboards, some-
times African drums, depending on their 
mood. Still, Alicja’s mesmerising singing 
parts are the essence of their music.

In spring 2017, they performed in Warsaw 
a couple times and were invited to perform 
at International Spring Festival in China, 
held in a cult music club ‘Morning House’ in 
Chengdu. Pomponika was the first band to 
perform on the middle stage and they pre-
sented a one-hour programme, which was 
later hailed as ‘a magical experience for all’. 
They have been a support band for Renata 
Przemyk and Kasia Kowalska. They have 
performed at big festivals, including Las Fes-
tival, Powidz Jam Festiwal, and 15th Cultural 
Night, in clubs, as well as radio stations: Tró-
jka Polish Radio and Czwórka. Their songs 
are also played on ChilliZet. They have been 
laureates of ‘Będzie głośno’ contest held by 
Czwórka Polish Radio and won a special 
award for music given by ZAiKS.

I  believe they’re a  breath of fresh air 
on my playlist, and I hope you will feel the 
same. Check them out! 

U WA ŻA M, ŻE W PROWA DZA JĄ DUŻO 
ŚW I EŻOŚCI DO MOJ EJ PL AY LIST Y, 

M A M NA DZI EJ Ę, ŻE DO WA SZEJ 
RÓW N I EŻ. SPR AW DŹCI E KON I ECZ N I E!
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o tylu latach w branży gastro, uważam, 
że doświadczenie z gastronomią to 
według mnie sprawa połączenia paru 

ważnych elementów: wyobraźni, kreaty-
wności, uczciwości i wiedzy. Przechodząc 
kolejne etapy w tym całym świecie branży 
gastro jestem jednego pewny nasza branża 
to ludzie dla ludzi! 

Cała atrakcja polega właśnie na pojęciu gry 
zespołowej zabawy, która ma wpływ na odbiór 
ludzi różnych form gastronomii – od street 
foodu do high gastronomy. Dlatego też nie pow-
inniśmy jako branżyści zamykać się na konk-
retne środowisko, ponieważ wszystko to co się 
dzieje w tym obszarze buduje naszą świado-
mość i kreatywność życiową za którą to my 
jesteśmy odpowiedzialni. Kultura jedze-
nia, zachowania, ubioru, sposobu życia etc. 
co pozwala mieć większą i lepszą świadomość 
tego kim chcemy być, która mobilizuje dyscy-
plinuje, otwiera i wzbogaca nasze życie.

To właśnie odpowiedzialnością świadomi 
ludzie budują wciąż to nowe rozwiązania 
Concepty Foodowe. Mają wpływ na trendy 
i wartości społeczne, obyczajowe i kulturowe.

Jestem tym zafascynowany i jak patrzę 
na rozwój wszystkich kultur społecznych, ich 
wpływ na trendy, gdzie cudownie przenikają 
się różne kultury, nie eliminując się wzajem-
nie, lecz adoptując wszelkie dobrodziejstwa, 
oddając to co najlepsze nam ludziom/konsu-
mentom bezpośrednio na nich wpływając.

Korzystając z nowych możliwości wyni-
kających z ruchu człowieka jego ciągłych mi-
gracji budujemy silniejsze jedności. Do tego 

MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią. 
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów 
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk, 
Katowice), Banjaluka i MOMU.  Twórca, wizjoner 
i podróżnik poszukujący idealnego świata 
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia 
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej 
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach 
i niekończących się pomysłach.

Z LUDZI
DLA LUDZI

P
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dochodzi rozwój ekonomii, organizacji co 
oznacza, że każdy ma wpływ na to co się dzieje 
w naszym życiu, nasze wybory nasze emocje. 

Różnice, co widać na co dzień powodu-
ją, że dostajemy rozwiązania od ludzi i dla 
ludzi. Pozwala to na tworzenie nowych kon-
ceptów gastro równych w  wartościach 
społecznych. Czy to jest fast food, street food, 
gourmet, każdy wiąże się z ogromną odpow-
iedzialnością i ma wpływ na całość, bo gdy-
by Pani z Bazaru Różyckiego nie wystawiała 
swojego kosza ze „smakołykami”, a ja bym 
ich nie spróbował to skąd bym pamiętał ten 
smak a teraz próbował go odtworzyć.  Albo 
czy powstawały by wkrótce restauracje gdzie 
mamy do czynienia z innymi wartościami i in-
nymi wyobrażeniami? Wszystko sprowadza 
się do jednego – do emocji i doświadczania. 
Wciąż odwołujemy się do korzeni, bo to one 
mają bezpośredni wpływ na to co jemy i jak się 
bawimy. A my Polacy zwłaszcza, wiemy jak do-
brze zjeść i się jak się bawić. 

Ten niesamowity świat smaków, emocji, 
mogą zbudować tylko ludzie i tylko dla ludzi 
i to pokazuje, że czy mamy do czynienia z ke-
babem, czy wykwintnym deserem pokrytym 
złotem – oba te światy dają nam możliwość 
doświadczania, przeżywania, bycia, uczest-
niczenia, tworzenia. To mój sposób na postrze-
ganie i doświadczanie życia – POLECAM!

Bierność cofa, zamyka. 
A życie jest drogą, którą trzeba przejść i to 

lepiej z emocjami niż bez. 
Ostatnia moja historia i emocje, których 

mogłem doświadczyć to Brazylia gdzie okazuje 
się, że przy małym palenisku kamiennym moż-
na przeżyć wyjątkowe chwile, można poczuć 
smaki, które zapamiętam do końca życia, które 
wpłynęły na mnie na moje postrzegania świata 
i jego emocji. Głośne rozmowy, śmiech – ludzie 
i ich otwartość bez pogoni za innością.

Moje nowe pomysły opierają się na na-
jprostszych wartościach tych czytelnych 
– miłości do wspólnego biesiadowania przy 
„ogniu” do wspólnej zabawy i przeżywania – 
to oczywiście nie zamyka nas przed ekspery-
mentowaniem – a to wynika z ciekawości 
ludzkiej, która prowadzi do zmian na „inne”. 

ENGLISH

BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

After many years in gastronomy, I believe 
that this industry is a matter of combining 
few key elements: imagination, creativity, 
honesty and knowledge. Considering it 
step-by-step I am certain, that we indeed are 
people for the people.

All fun begins with the concept of playful 
teamwork. It has an influence on people recep-
tion of different kinds of gastronomy – from 

high to street-food. That’s why we shouldn’t, as 
industry, shut down other environments, be-
cause everything that is happening right now 
builds our awareness and creativity for which 
we are responsible. The culture of food, acting 
certain way, out clothes, finally, our way of life 
– it all enables us to have a better understand-
ing of who we want to be. It mobilizes and disci-
plines us, opens and enriches our life.

That responsibility is what makes aware 
people built new solutions, Food Concepts. It 
influences trends and social, cultural values. 
I am fascinated by this and, with curiosity, ob-
serve the development of all cultures, their in-
fluence on trends, their diffusion in which all 
of them enrich each other for our – customer/
people – benefit.

Thanks to modern opportunities to trav-
el, we build stronger individuals. Growth 
of economy and organization also adds 
to this equation, which means that everyone 
has influence on what happens in our life, 
on our choices and emotions. 

These differences cause something what 
we see everyday. Solutions by the people, for 
the people. It allows us to create new concepts 
in gastronomy that are equal in social values. 
Whether we talk about fast-food, street-food, 
gourmet – everything comes with great re-
sponsibility and influence the whole. If the 
lady from Bazar Różycki didn’t put out her bag 
of treats, I wouldn’t try them and I wouldn’t 
take time to recreate it in my restaurant. 
Would restaurants with different values and 
imaginations even exist? Everything comes 
down to emotions and experience. We still go 
back to our roots, because they have direct 
impact on what we eat and how we have fun. 
And us, Poles, we definitely know how to eat 
and have fun.

This incredible world of tastes and emo-
tions can only be build by the people for the 
people. It shows, that it doesn’t matter if we 
talk about kebab or refined dessert covered 
in gold – both worlds give us an opportunity to 
experience, participate and just be in the act of 
creation. This is my way to see and experience 
life. I definitely recommend it!

Being passive regresses us. Life is a jour-
ney that you have to go through. And you 
should go through it rather with than with-
out emotions. My last emotional trip was 
Brazil, where, as I found out, you can ex-
perience amazing moments and taste ex-
traordinary food around the small, hearth-
stone. And you remember this for the rest 
of your life. 

My new ideas are based on simplest values 
– love to feast around the fire, have some fun 
and experience. It doesn’t stop us from experi-
menting, which is a path that leads human cu-
riosity to “another”. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL





4 8 – 4 9 M O D A  /  F A S H I O N

GARNITUR / SUIT: MARC O'POLO

KOSZULA / SHIRT: KAPPAHL

BUTY / SHOES: DEICHMAN

W A R M I S H
B L I S S



W A R M I S H  B L I S S

BUTY / SHOES: MARC O'POLO

MARYNARKA, SPODNIE, SWETER /

 JACKET, TROUSERS, SWEATER: KAPPAHL



5 0 – 5 1 M O D A  /  F A S H I O N KOSZULA, SPODNIE / SHIRT, TROUSERS: KAPPAHL



W A R M I S H  B L I S S

MARYNARKA, SPODNIE, BUTY / JACKET, TROUSERS, SHOES: MARC O'POLO

GOLF / TURTLENECK:  KAPPAHL



5 2 – 5 3 M O D A  /  F A S H I O N

SWETER Z GOLFEM / POLO NECK SWEATER: KAPPAHL

MODELKA / MODEL:  
Liz / ECManagement

STYLIZACJA / STYLIST:  
Ilona Jaworska

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Ilona Czarnik-Nawrocka



F A N C Y  D A I L I N E S S
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

GDZIE POLECISZ WIOSNĄ 
Z POZNANIA?

WHERE YOU CAN FLY FROM 
POZNAŃ IN SPRING?

RZYM BEZPOŚREDNIO 
Z POZNANIA

ROME DIRECTLY FROM POZNAŃ PUNKTUALNOŚĆ CECHĄ KRÓLÓW
PUNCTUALITY IS POLITENESS 
OF KINGS

Let’s travel Let’s fly Let’s look 
around

2019
Nº2
32

Rekordowy rok Ławicy
Record Year for Ławica Airport
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TEKST: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA    ZDJĘCIE:  DOMINIK TRYBA

NEWSROOM 

STAŁY WZROST SEGMENTU LEGACY 
W minionym roku obsłużyliśmy prawie pół miliona 
pasażerów. Uruchomienie trzeciego dziennie rejsu do 
Frankfurtu przez linię Lufthansa okazało się znakomitą 
decyzją. Wielką popularnością cieszą się też obsługiwa-
ne przez PLL LOT rejsy do Lwowa i Tel Awiwu. Tradycyj-
nie już rejsy do Warszawy (30 tygodniowo) odnotowują 
rekordowe współczynniki wypełnienia miejsc.

CZARTEROWE HITY Z ŁAWICY
Ilość pasażerów korzystających z rejsów czarterowych 
przekroczyła w 2018 roku liczbę 800 tysięcy, co oznacza 
wzrost o 66% w stosunku do roku 2017! W szczycie sezonu 
(lipiec-sierpień) obsługiwaliśmy ponad 100 rejsów czarte-
rowych tygodniowo! W każdym z miesięcy wakacyjnych 
przez nasz port przewinęło się ponad 300 tys. turystów.

Nasi pasażerowie do wyboru mieli aż 42 destynacje 
turystyczne, w tym 9 nowych: Madera, Kefalonia, Kava-
la, Djerba, Cypr, Araxos, Izmir, Dalaman oraz Monastir.

PIERWSZY REJS TRANSATLANTYCKI
To czarter biura podróży TUI oferujący bezpośrednie 
połączenie z Dominikaną. Loty do Punta Cana były 
obsługiwane przez cały rok. 

PASAŻEROWIE ZADECYDOWALI! ROK 
2018 REKORDOWY W HISTORII PORTU 
LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
W 2018 roku obsłużyliśmy 2 476 304 pasażerów. Ozna-
cza to wzrost o 34% w stosunku do roku ubiegłego. 
27 września przywitaliśmy 2-milionowego pasażera, który 
został obsłużony w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Ilość startów i lądowań wzrosła o ponad ¼ i w 2018 
roku osiągnęła liczbę 32 tysięcy!

REKORDOWY SEGMENT LOWCOST 
Liczba pasażerów korzystająca z tanich linii lotniczych 
wzrosła o 25%. Pod koniec 2017 roku linia Ryanair zain-
augurowała 7 nowych połączeń. To Ateny, Tel Awiw, Ejlat, 
Madryt, Castellon, Oslo-Torp i Billund. Ilość rejsów do 
Londynu-Stansted powiększyła się z 7 do 9 tygodniowo. 
Dodatkowo w lipcu 2018 uruchomiono nowe połączenie 
do Mediolanu-Bergamo, a częstotliwość lotów na grecką 
wyspę Korfu zwiększyła się z 1 do 2 rejsów tygodniowo. 
Od sezonu Zima 2018/2019 możemy też polecieć do 
Kijowa-Borispol.

Natomiast Wizz Air w sezonie lato 2018 uruchomił 
nowe połączenia do Dortmundu i ostatnio bardzo mod-
nego Reykjaviku. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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W obecnym sezonie Zima 2018/2019 
amatorzy ciepłego klimatu mogą wybrać 
także jedno z połączeń czarterowych na Wy-
spy Kanaryjskie (Fuerteventura, Teneryfa, 
Lanzarotte) lub do Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich. Tradycyjnie powiększona 
została też oferta do Turcji oraz Egiptu 
(2 rejsy tygodniowo do Hurghady oraz 1 rejs 
tygodniowo do Marsa Alam).

SEGMENT GA
W 2018 roku Port Lotniczy Ławica obsłużył 
11 841 operacji lotniczych i 4 689 pasa-
żerów, co w ujęciu rok do roku oznacza 
wzrost na poziomie +23%.

NOWOŚCI 2019
W bieżącym roku naszym pasażerom 
możemy zaoferować nowe destynacje. 
Wraca oczekiwane połączenie do Rzymu 
(Ciampino). Dużą popularnością będą się 
też zapewne cieszyły: chorwacki Zadar 
oraz Cork i Sztokholm-Skavsta. Wszystkie 
rejsy obsługuje linia lotnicza Ryanair.

CHARTER HITS FROM ŁAWICA 
AIRPORT 
The number of passengers using charter 
flights exceeded 800 000 in 2018, which 
means an increase of 66% compared to 
2017! In the peak of season (July and Au-
gust) we handled over 100 charter flights 
a week! Each holiday month, over 300 000 
tourists went through our airport. 

Our passengers had as many as 42 
destinations to choose from, including 
9 new ones: Madera, Kefalonia, Kavala, 
Djerba, Cyprus, Araxos, Izmir, Dalaman 
and Monastir.

THE FIRST TRANSATLANTIC 
FLIGHT 
It is the charter flight from TUI offering 
a new connection with the Dominican 
Republic. Flights to Punta Cana were per-
formed all year long. 

In winter 2018/2019, amateurs of 
warm climate can pick one of the charter 
flights to the Canary Islands (Fuerteven-
tura, Tenerife, Lanzarotta) or the United 
Arab Emirates. Traditionally, the offer to 
Turkey and Egypt was extended (2 flights 
a week to Hurghada and 1 flight a week to 
Marsa Alam). 

GA SEGMENT
In 2018 Ławica Airport handled 11 841 air-
craft operations and 4 689 passengers, which 
gives an increase of +23% over the year. 

NEW OFFERS 2019
This year, we can offer our passengers new 
destinations. Long-awaited flight to Rome 
(Ciampino) is coming back. New flights to 
Zadar in Croatia, Cork and Stockholm-Ska-
vsta will surely become extremely popular. 
All flights will be performed by Ryanair. 

THE BEST OF THE BEST 
May 2018 saw the greatest increase in the 
number of passengers when compared 
with 2017 – 47%

The carriers which could boast the larg-
est number of passengers were Lufthansa 
(LEGACY segment), Ryanair (LOWCOST 

segment) and Enter Air (charters).
We handled the greatest number of 

travellers in July – over 324 000. 
The most popular destinations were 

Great Britain (over half a million passen-
gers!) and among charter flights, Greece 
(over 260 000 travellers). 

The greatest number of passengers 
took off to Frankfurt (LEGACY segment), 
London Luton (LOW COST segment) and 
Antalya (charters). 

NAJ NAJ NAJ
Największy przyrost pasażerów w stosunku 
do 2017 roku odnotowaliśmy w maju – 47%!

Wśród przewoźników największą liczbę 
pasażerów przyjęła na swój pokład Lufthan-
sa (segment LEGACY), Ryanair (segment 

LOWCOST) i Enter Air (czartery).
Najwięcej pasażerów obsłużyliśmy w lip-

cu – ponad 324 tys.
Najchętniej wybierane kraje destynacji to 

Wielka Brytania (ponad pół miliona pasaże-
rów!), a w ruchu czarterowym Grecja (ponad 
260 tys. podróżnych).

Największa liczba pasażerów wyleciała 
do Frankfurtu (segment LEGACY), Londy-
nu Luton (segment LOWCOST) i Antalyi 
(czartery). 

  IN ENGLISH

NEWSROOM 

PASSENGERS HAVE DECIDED! 
2018 WAS A RECORD YEAR 
FOR ŁAWICA AIRPORT
In 2018 we handled 2 476 304 passengers. 
It means a growth of 34% over the previous 
year. On 27 September we welcomed the 
two millionth passenger who was handled 
during one calendar year. 

The number of take-offs and landings 
increased by over 25% and in 2018 it 
reached 32 000!

RECORD-HIGH LOW COST 
SEGMENT 
The number of passengers using low cost 
airlines increased by 25%. At the end of 
2017, Ryanair launched 7 new destinations 

– to Athens, Tel Aviv, Eilat, Madrit, Castel-
lon, Oslo-Torp and Billund. The number of 
flights to London-Stansted grew from 7 to 
9 a week. Additionally, in July 2018, a new 
flight to Milan-Bergamo was launched 
and the frequency of flights to Corfu went 
up from 1 to 2 flights weekly. Starting 
from Winter 2018/2019 you can also fly to 
Kiev-Borispol. 

Wizz Air in 2018 launched a new flight 
to Dortmund and recently to very hip 
Reykjavik. 

CONSTANT GROWTH IN 
LEGACY SEGMENT
Last year we handled nearly half a million 
passengers. Launching the third flight 
a day to Frankfurt by Lufthansa turned 
out to be a wonderful idea. Flights to Lviv 
and Tel Aviv performed by PLL LOT enjoy 
great popularity. Traditional flights to 
Warsaw (30 flights a week) also see an all-
time high seat occupancy.  
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miejscem wielu spektakularnych wyda-
rzeń. To tam miało nastąpić opisywane 
przez Henryka Sienkiewicza w „Quo vadis” 
zawrócenie do Rzymu św. Piotra (wydarze-
nie to upamiętnia kościół Santa Maria in 
Palmis), przy niej ukrzyżowano powstańców 
Spartakusa. Po bruku Via Appia opuszczały 
miasto legiony rzymskie i tędy też wracały 
z chwałą na sztandarach. Mieszkańcy Rzy-
mu przez stulecia spacerowali nią odwie-
dzając przy okazji groby bliskich (wzdłuż 
tej drogi znajdowały się miejsca pochówku 
rzymskich elit, ale też – w katakumbach 

– pierwszych chrześcijan), a do dzisiaj za-
chowane katakumby św. Sebastiana oraz św. 
Kaliksta uważa się za jedne z najstarszych 
i wartych odwiedzenia. Natomiast przyległy 

DO WIECZNEGO MIASTA MOŻNA PRZYBYWAĆ NIESKOŃCZENIE CZĘSTO 
I ZA KAŻDYM RAZEM ZNALEŹĆ NOWE, WARTE ZOBACZENIA ATRAKCJE. 
MAGNETYZM EMOCJI SŁYNNYCH MIEJSC, PIĘKNO SZTUKI I ARCHITEKTURY, 
NASTRÓJ TRIATORII I WYŚMIENITA KUCHNIA ŚCIĄGAJĄ TU COROCZNIE 
KILKANAŚCIE MILIONÓW GOŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA: 123RF.COM  

do niej Parco dell'Appia Antica był dzielnicą 
zamieszkaną przez patrycjat (zachowane są 
ruiny starożytnych willi). 

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, 
wybierzmy tę najpiękniejszą! 

  IN ENGLISH

CIAMPINO ROME
CITY TOUR INCLUDED IN THE 
PACKAGE

YOU CAN ARRIVE IN THE ETERNAL 
CITY ON COUNTLESS OCCASIONS 
AND EACH TIME YOU CAN FIND NEW 
PLACES WHICH ARE WORTH SEEING. 
EMOTIONAL MAGNETISM OF FAMOUS 
SPOTS, BEAUTY OF ART AND ARCHITEC-
TURE, AMBIENCE OF TRATTORIAS AND 
EXQUISITE CUISINE ATTRACT TO ROME 
SEVERAL MILLION VISITORS FROM ALL 
OVER THE WORLD YEAR IN, YEAR OUT.
 
One of the most unique places in Rome is 
the world’s oldest and allegedly Europe’s 
most famous road, or actually its Roman leg, 
Via Appia Antica. The term Antica differen-
tiates it from parallel Via Appia Nuova – one 
of the modern thoroughfare connecting the 
districts of Rome and thoroughfares linking 
the city centre with Ciampino Airport. With 
a little bit of luck (and determination as the 
road is narrow and cobbled), walking along 
historical, described in guidebooks Via Ap-
pia Antica, you can get to the city walls and 
St Sebastian Gate, and then, to any other 
place you fancy. 

In ancient times, Via Appia was dubbed 
regina viarum (the queen of roads) and it 
witnessed a plethora of spectacular events. 
This is the place described in Quo Vadis by 
Henryk Sienkiewicz where Saint Peter had 
turned back to Rome (the Church of St Mary 
in Palmis was built to commemorate this 
event) and where Spartacus’ rebels were 
crucified. Roman legions marched on the 
cobblestone of Via Appia when they were 
leaving the city and they took the same 
way as they were coming back victorious in 
a blaze of glory. For centuries, the people 
of Rome had been walking down Via Appia 
to visit the graves of their loved ones (it was 
where Roman notabilities were buried, but 
also the first Christians in catacombs). The 
catacombs of St Sebastian and St Callixtus 
are considered one of the oldest and worth 
visiting historical places. Parco dell'Appia 
Antica adjacent to Via Appia was the resi-
dential area for the patricians (the ruins of 
ancient villas have remained until now). 

And since all roads lead to Rome, why 
don’t we choose the most striking one!  

CIAMPINO RZYM 
CITY TOUR W PAKIECIE

Do niepowtarzalnych atrakcji należy 
jedna z najstarszych na świecie 

i chyba najsłynniejsza w Europie droga, 
a właściwie jej rzymski fragment – Via 
Appia Antica. Dopisek Antica rozróżnia ją 
od biegnącej równolegle Via Appia Nuova 

– jednej ze współczesnych arterii łączącej 
dzielnice Rzymu, którą dojeżdża się do 
centrum z Portu Lotniczego Ciampino. Przy 
odrobinie szczęścia (i samozaparcia – jest 
wąska i brukowana), można właśnie tą 
zabytkową, opisywaną w przewodnikach 
Via Appia Antica, dotrzeć do zabytkowych 
murów miejskich i Bramy św. Sebastiana, 
a stamtąd do wybranego przez nas miejsca. 

Via Appia, w starożytności nazywa-
na „regina viarum” (królową dróg), była 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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ZADAR – PERŁA DALMACJI

Spacerując po starym mieście z pewnością 
poczujemy włoski klimat – starówka zbu-

dowana została bowiem zgodnie z rzymskimi 
zasadami urbanistycznymi (kilka większych 
ulic ułożonych wzdłuż i odchodzące od nich 
liczne ulice poprzeczne), stąd też Zadar na-
zywany jest „małym, chorwackim Rzymem”.

Miasto to jest ważnym centrum dziedzic-
twa kulturowego, a to za sprawą mnogości 
zabytków pochodzących z czasów antycz-
nych, średniowiecza i renesansu. Spośród 
najciekawszych i najbardziej znanych warto 
zobaczyć kościół św. Donata, najstarszy 
obiekt sakralny Chorwacji, romańską katedrę 
św. Anastazji, ogłoszoną najpiękniejszym sta-
rym kościołem w Dalmacji, czy mury miejskie 
i ruiny Forum Romanum, zbudowanego na 
polecenie cesarza rzymskiego Augusta.

Jedną z najciekawszych atrakcji Zadaru 
są Morskie Organy – fale morskie, przecho-
dząc przez rozmieszczone na powierzchni 
wody tuby o różnych długościach, dają nie-
powtarzalny koncert. Nie można pominąć 
też pięknej instalacji świetlnej „Pochwała 
Słońca” (Pozdrav Sunsu), autorstwa Nicoli 
Bašicia, która imituje cały układ słoneczny – 

POŁOŻONY W SAMYM SERCU CHORWACKIEGO WYBRZEŻA, ZADAR CIESZY SIĘ 
MIANEM NAJPIĘKNIEJSZEGO MIASTA PÓŁNOCNEJ DALMACJI. USYTUOWANY 
MALOWNICZO NAD SAMYM BRZEGIEM MORZA ADRIATYCKIEGO ZACHWYCA 
BOGACTWEM ZABYTKÓW, PRZYRODY I GASTRONOMII. MOŻNA TU 
PODZIWIAĆ PONOĆ NAJPIĘKNIEJSZE ZACHODY SŁOŃCA...

TEKST: MARTA NOWACKA    ZDJĘCIA: 123RF.COM

złożona jest z paneli słonecznych, które nocą 
urzekają kolorowym, świetlnym pokazem. 

Miłośnicy kultury z pewnością nie 
będą nudzić się także podczas Festiwalu 
Zadarskie Lato, a za sprawą festynu „Noc 
Pełni Księżyca”, który odbywa się tu w lipcu, 
Zadar przeżywa prawdziwe oblężenie 
turystyczne – zabawa na miejskich placach 
i ulicach trwa do białego rana. Teraz te 
wszystkie atrakcje są na wyciągnięcie ręki, 
bezpośrednio z Poznania. 

  IN ENGLISH

ZADAR – THE GEM OF DALMATIA 

SITUATED IN THE VERY HEART OF THE 
CROATIAN COAST, ZADAR IS REGARD-
ED AS THE MOST BEAUTIFUL CITY OF 
NORTHERN DALMATIA. ZADAR IS 
MAGNIFICENTLY LOCATED ON THE VERY 
COAST OF THE ADRIATIC SEA AND IT 
ENRAPTURES WITH RICH VARIETY OF 
HISTORICAL SIGHTS, NATURE AND CUI-
SINE. PURPORTEDLY, THIS IS THE PLACE 
WITH THE MOST STUNNING SUNSETS… 

When taking a walk in the Old Market we 
can certainly sense an Italian ambience. 
The Old Town was built according to Roman 
architectural standards (rectilinear grid 
of streets) and that is why Zadar is dubbed 

‘a little Croatian Rome’. 
The city is an important centre of cul-

tural heritage due to multitude of historical 
sights going back to ancient times, Middle 
Ages, and Renaissance. The examples of 
the most interesting and famous sites are St 
Donatus’ Church, the oldest sacred building 
in Croatia, St. Anastasia’s Cathedral, 
heralded as the most beautiful old church 
in Dalmatia, the city walls, and the ruins of 
Roman Forum founded by the first Roman 
Emperor Augustus. 

One of the most interesting attractions 
of Zadar is the Sea Organ – sea waves 
which go through pipes of different length 
located on the surface of water giving an 
exceptional concert. Another must-see is 
a wonderful light installation called the 
Sun Salutation (Pozdrav Sunsu) created by 
Nicola Bašić, which simulates the entire 
solar system. The construction consists of 
solar panels which at night give the colour-
ful, illuminating show. 

Culture lovers will surely enjoy Zadar 
Summer Festival and have great fun at the 
Night of the Full Moon feast which is held 
in July. Tourists practically flock to Zadar 
to celebrate this event on its squares and 
streets until the small hours. Now, all these 
attractions are within your reach, directly 
from Poznań.   
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Od 2004 r. pasażerowie ocenia-
ją przewoźników lotniczych 

operujących w Europie, w różnych 
kategoriach, tworząc ranking najlepszych 
linii lotniczych. CEESAR to ujednolicony 
system klasyfikacji jakości linii lotniczych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwery-
fikowani pasażerowie, którzy korzystali 
z usług linii lotniczych, za pośrednictwem 
specjalnej  platformy oceniają je w kilku 
kategoriach: najlepsza wartość, proces 
odprawy i wejścia na pokład, komfort na 
pokładzie, załoga (personel), czystość, 
rozrywka i wyżywienie.

GŁOSUJ NA NAJLEPSZĄ LINIĘ LOTNICZĄ 
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ!
LOTNISKO ŁAWICA JEST OFICJALNYM PARTNEREM TEGOROCZNEJ GALI

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Ranking opiera się na opiniach pasaże-
rów, którzy zweryfikowali swój lot. Wery-
fikacja tak potwierdzonych ocen wpływa 
na dużą wiarygodność przyznanych 
nagród. Dzięki współpracy z partnerami 
działającymi na rynkach Europy Środko-
wo-Wschodniej (Grupa eSky) możliwe jest 
dotarcie do wybranej grupy pasażerów, 
którzy faktycznie podróżowali w ramach 
określonych linii lotniczych. 

METODOLOGIA
Dzięki współpracy z partnerami działający-
mi w regionie Europy Środkowo-Wschod-

Ranking cały czas ewoluuje, wykorzy-
stując nowe możliwości technologiczne 
i dostosowując się do zaawansowanych 
wymagań i standardów. Początkowo miał on 
wymiar lokalny i opierał się na głosowa-
niu pasażerów podróżujących tylko do / 
z Polski. Od 2018 roku, dzięki rozszerzeniu 
współpracy z partnerami, zakres rankingu 
został zwiększony o kolejne europejskie 
kraje. Odtąd pasażerowie z Chorwacji, 
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, 
Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier 
także mogą wybrać najlepsze linie lotnicze 
z Europy Środkowo-Wschodniej.

CEESAR – NAJLEPSZA LINIA LOTNICZA TO NAGRODY PRZYZNAWANE NAJLEPSZYM PRZEWOŹNIKOM LOTNICZYM W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA PODSTAWIE GŁOSOWANIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ ZWERYFIKOWANYCH PASAŻERÓW 
LINII LOTNICZYCH. TEN COROCZNY PLEBISCYT I TOWARZYSZĄCA MU UROCZYSTA GALA JEST NAJWIĘKSZYM I NAJBARDZIEJ 
ZNANYM WYDARZENIEM WŚRÓD PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY LOTNICZEJ OD KILKUNASTU LAT.

TEKST: MARTA NOWACKA    ZDJĘCIA:  PASAZER.COM
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niej, każdy klient, za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, otrzymuje indywidualny 
link do formularza głosowania – przy 
jego pomocy może ocenić przewoźnika 
lotniczego, z którym podróżował. Na ocenę 
podróży ma wpływ wiele czynników, a gło-
sujący oceniają linie lotnicze w siedmiu ka-
tegoriach, w skali od 1 (najgorsza ocena) do 
5 (najlepsza ocena). Zapewnia to bardziej 
szczegółową ocenę danego przewoźnika 
i pozwala organizatorom na dokładniejszą 
analizę wyników.

Aby umożliwić udział w głosowaniu 
osobom kupującym bilety bezpośrednio 
u przewoźników lotniczych lub korzystają-
cych z innych kanałów sprzedaży, organiza-
tor weźmie pod uwagę ich głosy oddane na 
stronie www.ceesar-awards.com/vote/ pod 
warunkiem, że lot zostanie zweryfikowany. 

GALA
Podsumowanie plebiscytu odbywa się 
podczas oficjalnej gali, kiedy to zostają 
uhonorowani najlepsi z najlepszych. W tym 
roku ceremonia wręczenia nagród dla 
najlepszych linii lotniczych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej CEESAR 2018 odbędzie się 
19 marca 2019 roku w Poznaniu, na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Lotnisko Ławica jest oficjalnym Partnerem 
tegorocznej Gali.

ORGANIZATOR
Firma Aviaclick od 2004 roku organizuje 
ranking linii lotniczych w Polsce, a od 2018 
rozszerzony także o kraje Europy Środkowo-

-Wschodniej. Prowadzi ona portal Pasazer.
com – najczęściej czytany serwis lotniczy 
w Polsce, obejmujący swą tematyką szeroko 
rozumiane lotnictwo i podróże. 

  IN ENGLISH

VOTE FOR THE BEST AIRLINE IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE! 
POZNAŃ AIRPORT IS THE OFFICIAL 
PARTNER OF THIS YEAR'S GALA

CEESAR – THE BEST AIRLINES AWARDS 
ARE THE AWARDS PRESENTED TO THE 
BEST AIR CARRIERS IN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE ON THE BASIS OF 
A VOTING DONE BY VERIFIED AIRLINE 
PASSENGERS. THIS ANNUAL PLEBI-
SCITE AND THE ACCOMPANYING GALA 
DINNER HAVE BEEN THE BIGGEST AND 
THE MOST-KNOWN EVENT AMONG THE 
INDUSTRY PROFESSIONALS FOR OVER 
A DOZEN YEARS.
Since 2004, passengers have been assess-
ing air carriers present in the European 
sky, in various categories, creating 

a ranking of the best airlines. CEESAR is 
a unified quality classification system of 
airlines in Central and Eastern Europe. 
Verified passengers who have used the ser-
vices of airlines through a dedicated plat-
form, evaluate them in several categories: 
best value, check-in and boarding process, 
onboard comfort, cabin crew, cleanliness, 
entertainment and catering.

The ranking has been evolving, 
taking advantage of new technological 
possibilities and adapting to advanced 
requirements and standards. Initially, 
the ranking had a local dimension and 
was based on the voting of passengers 
traveling to / from Poland only. Since 
2018, thanks to the extension of coopera-
tion with partners, the area of impact has 
been increased to include also the CEE 
countries. From now on, passengers from 
Bulgaria through to the Baltic countries 
will be able to choose the best airlines 
of Central and Eastern Europe (Croatia, 
the Czech Republic, Estonia, Lithuania, 
Latvia, Moldova, Poland, Romania, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Hungary).

The ranking is based on opinions of 
passengers who have verified their flight. 
This affects the particular credibility 
and, consequently, the high impact of the 
awarded prizes. Thanks to the coopera-
tion with the partners operating on CEE 
markets (eSky Group), it is possible to 
reach a selected group of passengers 
who have actually travelled on board of 
specific airlines. 

METHODOLOGY
Thanks to the cooperation with partners oper-
ating in the CEE area, each customer receives 
an individual link to a voting form by e-mail, 
where they can assess the air carrier they made 
their travel with. The assessment of the travel 
is influenced by a large number of factors. In 
seven categories, voters rate airlines on a scale 
from 1 (worst rating) to 5 (best rating). This 
enforces a more detailed assessment of a given 
air carrier, and allows organizers to analyze the 
results more accurately.

To enable the participation of persons 
buying tickets directly with air carriers or 
using other sales channels, the organizer 
will take into account their votes provided 
that the flight has been verified. You can vote 
here:  www.ceesar-awards.com/vote/.

GALA
The summary of the plebiscite is provided 
during an official gala, in which the best of 
the best are honored. This year the award 
ceremony for the best airlines in Central 
and Eastern Europe CEESAR 2018 will take 
place on March 19, 2019 in Poznań, at the 
Poznań International Fair. Poznań Airport 
is the official Partner of this year's Gala.

ORGANISER 
Since 2004, Aviaclick has been organizing 
the ranking of airlines in Poland and start-
ing in 2018, also in CEE. The company runs 
Pasazer.com – the most-read aviation ser-
vice in Poland covering broadly understood 
aviation and travel. 
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był tam jeden z pierwszych irlandzkich klaszto-
rów, potem potężna forteca, a następnie jedno 
z największych brytyjskich więzień. 

W 2005 roku Cork był Europejską Stolicą 
Kultury. Ilość wyższych uczelni i jakość 
kształcenia oraz liczne imprezy kulturalne 
stale udowadniają, że było to zasłużone wy-
różnienie i warto odwiedzić to miasto.  

  IN ENGLISH

CORK IS WORTH VISITING 

CORK AIRPORT LOCATED SOUTH OF 
THE CITY IS ONE OF THE MOST IM-
PORTANT AIRPORTS IN IRELAND AND 
THE SECOND, RIGHT AFTER DUBLIN, 
AIRPORT CONNECTED DIRECTLY WITH 
ŁAWICA AIRPORT.   

Cork is the largest city in the south part 
of the Green Island. It is also a significant 
sea port with numerous ferry services – 
between Swansea in Wales and mainland 
Roscoff in France. In the county of Cork, 
there is also another important sea port – 
Cobh (in the years 1849 – 1922 it was called 
Queenstown). It was the last port Titanic 
had reached on 11 April 1912 before it sailed 
to the Atlantic Ocean.       

For some time, urbanized area of Cork 
has been considered the second biggest, 
right after the capital city of Dublin, concen-
tration of Poles in Ireland. It is estimated, 
that the number of Poles living in Cork is 
several thousand. Many people claim that 
this is the place of unique climate and it can 
be very attractive also for tourists.           

Certainly, the castles nearby, breath-tak-
ing gardens, museums of famous Irish whis-
key are worth visiting. Another attraction 
is the old fortress and prison Cork Spike 
Island located on a small island in the centre 
of Cork Harbour. It has won the competition 
for the largest tourist attractions in Europe 
organized by World Travel Awards. The story 
of Spike Island goes back to the 6th century. 
It used to be one of the first Irish monaster-
ies, then a giant fortress, and finally one of 
the biggest British prisons. 

In 2005, Cork was the European Capital 
of Culture. The number of colleges and qual-
ity of education as well as cultural events are 
an excellent proof that it was well-deserved 
recognition and the city is worth visiting.  

Cork jest największym miastem południo-
wej części Zielonej Wyspy. Jest też ważnym 

portem morskim, utrzymującym liczne połą-
czenia promowe – między innymi ze Swansea 
w Walii i kontynentalnym Roscoff we Francji. 
Na terenie hrabstwa Cork znajduje się też inny 
ważny port morski – Cobt (w latach 1849-1922 
noszący nazwę Queenstown). Był to ostatni 
port, do jakiego zawinął 11 kwietnia 1912 roku 
Titanic przed wypłynięciem na Atlantyk. 

Aglomeracja Cork jest uważana od kilku 
lat za drugie po stolicy kraju – Dublinie, 
skupisko Polaków w Irlandii. Szacuje się, że 
tamtejsza Polonia liczy kilkanaście tysięcy 
osób. W opinii wielu to miejsce o wyjątkowym 
klimacie, w którym także turystycznie można 
atrakcyjnie spędzić czas.

Z pewnością warto zwiedzić okoliczne 
zamki, piękne ogrody, muzeum poświęcone 
słynnej irlandzkiej whiskey i położoną na małej 
wyspie w centrum Cork Harbour starą fortecę 
i więzienie – Cork Spike Island – zwycięzcę 
konkursu na największą atrakcję turystyczną 
Europy, organizowanego przez World Travel 
Awards. Historia wyspy Spike sięga VI wieku – 

WARTO ODWIEDZIĆ 

CORK
POŁOŻONY NA POŁUDNIU OD MIASTA CORK PORT LOTNICZY JEST JEDNYM 
Z WAŻNIEJSZYCH W IRLANDII I DRUGIM, OBOK DUBLINA, Z KTÓRYM 
POZNAŃSKA ŁAWICA MA BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE.

TEKST:  KRZYSZTOF ANISSIMO      ZDJĘCIA: 12RF.COM
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IBIZA TO MAGICZNE MIEJSCE, WYSPA O DWÓCH TWARZACH. 
ZA SPRAWĄ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ TU SŁYNNYCH KLUBÓW Z MUZYKĄ 
ELEKTRONICZNĄ PRZYCIĄGA FANÓW IMPREZ Z CAŁEGO ŚWIATA, 
JEDNAK MIŁOŚNICY SPOKOJU I ODPOCZYNKU TAKŻE ZNAJDĄ TU 
COŚ DLA SIEBIE.

TEKST:  MARTA NOWACKA     ZDJĘCIA: 123RF.COM

L E T ' S  T R A V E L

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Ibiza to trzecia co do wielkości i druga pod 
względem liczby ludności hiszpańska wyspa 

należąca do archipelagu Balearów. Dzięki 
słynnym klubom, takim jak Pacha, Space, Am-
nesia, Privilege czy Eden, kojarzona jest przede 
wszystkim z szaloną zabawą do białego rana 
i stała się mekką fanów muzyki elektronicznej 
(house, minimal, trance i techno). Imprezy 
odbywają się jednak tylko w sezonie letnim 
(od maja do września), a w pozostałe miesiące 
wyspa urzeka i zachwyca zlokalizowanymi tu 
niesamowitymi atrakcjami przyrodniczymi.

Zewsząd otaczają nas piękne widoki oraz 
krystalicznie czysta woda, a tutejsze zachody 
słońca to niezapomniane wrażenia. Cała 
wyspa jest idealnym miejscem do leniucho-
wania, a do wyboru mamy aż 50 plaż! Jedna 
z najpiękniejszych i najbardziej popularnych 
to Cala Conta, położona na północy, niedaleko 
miasteczka San Antonio. 

Koniecznie trzeba zobaczyć też Stare Miasto 
Eivissy (stolica Ibizy). Dalt Vila (dosł. Wysokie 
Miasto) to dzielnica otoczona murami obronny-
mi i fortyfikacjami oraz niewątpliwie największa 
atrakcja wyspy, której była i nadal jest politycz-
nym, handlowym i kulturalnym centrum.

Co ciekawe, większość znajdujących się na 
Ibizie zabudowań jest koloru białego, a wszyst-

IBIZA-NIE TYLKO IMPREZY

kie miasteczka noszą imiona świętych. Sam 
Nostradamus nazwał ją „ostatnią bezpieczną 
ostoją w dniu sądu ostatecznego”. W 1999 roku 
wyspa została wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO ze względu na swą różno-
rodność biologiczną i kulturową.  

  IN ENGLISH

MUCH MORE THAN PARTIES  

IBIZA IS A MAGICAL PLACE, AN ISLAND 
WITH TWO FACES. BECAUSE OF FA-

MOUS CLUBS WITH ELECTRONIC MUSIC 
THE ISLAND ATTRACTS PARTY LOVERS 
FROM ALL OVER THE WORLD, NONE-
THELESS, THOSE WHO VALUE PEACE 
AND QUIET THE MOST WILL NOT FEEL 
DISAPPOINTED EITHER.    

Ibiza is the third largest and the second 
most populous Spanish island that belongs 
to the Balearic Islands. Because of such 
clubs as Pacha, Space, Amesia, Privilege 
and Eden, it is associated with wild parties 
until the crack of dawn and it has become 
Mecca for fans of electronic music (house, 
minimal, trance and techno). Such events, 
however, are organized here only in the 
summer (from May to September) and for 
the rest of the year Ibiza lures and delights 
with amazing nature. 

The visitors are surrounded by mag-
nificent views and crystal clear water. The 
sunsets here are truly unforgettable. The 
whole island is a perfect place to take it easy 
and there are as many as 50 beaches to laze 
on! One of the most beautiful and the most 
popular beaches is Cala Conta located north, 
close to San Antonio. 

One has to see the Old Town of Eivissa 
(the capital of Ibiza). Dalt Vila (“high town”), 
the district surrounded by defence walls and 
fortifications is undoubtedly the island’s 
biggest attraction and has always been its 
political, commercial and cultural centre. 

What is interesting, most buildings on 
Ibiza are white and all towns are called after 
saints. According to Nostradamus, “Ibiza 
will be Earth’s final refuge after Armaged-
don”. In 1999, the island was declared UNES-

CO World Heritage Site to acknowledge its 
natural and cultural diversity.   
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SPECYFIKA PODRÓŻY LOTNICZEJ WYMAGA PUNKTUALNOŚCI I WYCZUCIA CZASU. WARTO 
UZMYSŁOWIĆ SOBIE DLACZEGO TAK WAŻNE JEST TERMINOWE ZGŁOSZENIE SIĘ DO 
ODPRAWY NA LOTNISKU.

TEKST:MACIEJ JAMSZ     ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

Linie lotnicze i biura podróży zalecają pa-
sażerom przybycie na lotnisko 2 godziny 

przed wylotem. Czas ten jest obliczony jako 
optymalny na komfortowe przejście przez 
wszystkie procedury związane z odprawą, 
nadaniem bagażu rejestrowanego, kontrolą 
bezpieczeństwa i przejściem do samolotu. 

Ktoś powie, że przyjechał 2 godziny wcze-
śniej i stał w długiej kolejce. Właśnie! Każdym 
rejsem leci od kilkudziesięciu do stu kilku-
dziesięciu i więcej pasażerów. Wszyscy muszą 
przejść przez wszystkie stanowiska kontrolne.

O ile stanowiska check-in są dedykowane 
dla poszczególnych rejsów i są otwarte tylko 
w określonym dla nich przedziale czasowym, 
o tyle kontrola dokumentów i coraz bardziej 
rygorystyczna kontrola bezpieczeństwa obej-
muje wszystkich podróżujących, bez względu 
na godzinę wylotu. Może się więc zdarzyć, że 
kolejkę przed nami zajmą osoby podróżują-
ce kolejnym rejsem, dlatego nie należy się 
denerwować ani kombinować z późniejszym 
przyjazdem na lotnisko. 

Linie lotnicze podchodzą do tego zagad-
nienia bardzo rygorystycznie i stanowiska 
odpraw zamykają punktualnie. Wszelkie 
protesty spóźnialskich na nic się zdadzą. 
Dokumenty, bagaż i pasażer muszą zostać 

Someone may say that they arrived two 
hours ahead of time and had to wait in a long 
queue. Exactly! Each flight carries from sever-
al dozen to over a hundred passengers or even 
more. Every single person has to go through 
all check points. 

While check-in desks are dedicated to 
particular flights and open only in certain 
time windows, all passengers are subject 
to ID check and increasingly rigid security 
clearance no matter what time their flight 
is scheduled for. It is likely that a person in 
front of you is taking the next flight, so you 
should not get upset or consider arriving at the 
airport later. 

Airlines are extremely strict about that and 
check-in desks are closed on schedule and 
any protests of latecomers are to no avail. IDs, 
luggage and passengers have to be verified and 
all staff and officers working at check-in have to 
abide by the procedures, also those concerning 
time schedules. An aircraft will wait for no one. 

To save yourself some unnecessary stress 
before the flight, also reckon with the time you 
need to get to terminal. Gridlocks, obstruc-
tions, finding a place to park – you should take 
those issues into account before leaving for 
the airport.  

zweryfikowani, a wszyscy pracownicy i funk-
cjonariusze pracujący w hali odpraw muszą 
przestrzegać obowiązujących procedur, 
także czasowych. Samolot nie będzie na 
nikogo czekać.

By oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu 
przed wylotem, uwzględnijmy też czas dotar-
cia do terminalu: korki, utrudniony przejazd, 
zaparkowanie auta – to wszystko warto też 
wcześniej na spokojnie przekalkulować.  

  IN ENGLISH

PUNCTUALITY IS POLITENESS 
OF KINGS 

TRAVELLING BY PLANE INVOLVES 
PUNCTUALITY AND GOOD TIMING. 
YOU SHOULD REALIZE WHY IT IS SO 
IMPORTANT TO ARRIVE FOR CHECK-IN 
AT THE AIRPORT ON TIME.    

Airlines and travel agencies advise their 
passengers to arrive at the airport two hours 
before their take-off. It has been calculated 
that it is optimal time to go comfortably 
through all relevant procedures connected 
with check-in, checking registered luggage, 
security clearance and boarding. 

PUNKTUALNOŚĆ 
    JEST CECHĄ KRÓLÓW
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SPOTTERZY SPOTTERS

ERJ-175LR Polish Government SP-LIG, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Bombardier CRJ-900LR Lufthansa, fot./photo: Mikołaj Waligórski 
(Wlkp _ Spotters)

Embraer 170-100 LR SP-LDI LOT Polish Airlines, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

ATR 42-300 OY-RUM DOT LT, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

AF United States Air Force Boeing C-32A (757-2G4(WL)) 99-0004 i z tyłu (szary) Boeing C-17A 

Globemaster III USAF 08-8197 McCHORD, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

AF United States Air Force Boeing C-32A (757-2G4(WL)) 99-0004, 
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)
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POZNAŃ ZAPRASZA

SPONTANICZNA RADOŚĆ
WYSTAWA W MUZEUM 
NARODOWYM W POZNANIU: 
NARRACJE. BOHDAN CIEŚLAK 

– 17.02 – 31.03.2019
Tworzenie scenografii jest procesem 
rozwijającym się od koncepcji rodzącej się 
w głowie twórcy, często także współkreacji 
z reżyserem, choreografem, po efekt cało-
ściowy przedstawiony widzowi w teatrze. 
Wystawa w Muzeum Narodowym w Pozna-
niu ukazuje scenografie Bohdana Cieślaka 
przez pryzmat jego procesu twórczego. 
Artysta swoje prace realizował na deskach 
najlepszych polskich scen.

We współpracy z Ewą Wycichowską po-
wstały scenografie do spektakli Walk@ kar-
nawału z postem, Przypadki Pana von K, 
Carpe diem, Wiosna – Effatha, Pulcinella 
czy Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza. 
Z Lechem Raczakiem współrealizował 
spektakle Orbis Tertius, Edmond Davida 
Mameta, Żona wg scenariusza Andrieja 
Tarkowskiego, Plac Wolności wg Antonio 
Tabucchi, Gra na zwłokę wg powieści 
Janusza Andermana, Dziady Adama 

Rysunki wychodzące spod ołówka 
artysty stają się niejednokrotnie dzieła-
mi – bytami samodzielnymi, zrodzonymi 
z inspiracji tematem.

WYSTAWA I SPEKTAKL 
W CENTRUM KULTURY ZAMEK 
( jednej z najbardziej monumentalnych 
budowli w Poznaniu, zbudowanej w 1910 
roku dla cesarza Wilhelma II).
Do 3 marca czynna będzie wystawa Betti-
ny Bereś pt. „Wspomnienia wspomnień”, 
a do 23 lutego będzie można zobaczyć 
spektakl Teatru powszechnego „Fioletowa 
krowa” w reżyserii Janusza Stolarskiego, 
który wraz ze swymi aktorami sięgnął 
do anglojęzycznych twórców humoru 
nonsensownego w genialnym przekładzie 
Stanisława Barańczaka.

ENEA SPRING BREAK 
SHOWCASE FESTIVAL & 
CONFERENCE; 25-27.04.2019
Jak co roku w kilkunastu miejscach 
koncertowych Poznania wystąpi ponad 
setka wykonawców, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. Zagrają artyści dobrze 
znani polskiej publiczności, jak Lao Che 
czy wracająca z nowym albumem Novika 
oraz obiecujący debiutanci – np. opromie-
niona znakomitym występem na Euroso-
nic Hania Rani czy tajemniczy Julian Uhu. 
Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych 
oraz warsztatów. Największa scena szóstej 

Mickiewicza, Czas terroru wg Róży Ste-
fana Żeromskiego, Życie jest snem Pedro 
Calderona de la Barki, Makbet Williama 
Szekspira. Kreuje scenografie o nowator-
skich i zaskakujących perspektywach. 

Bohdan Cieślak, szkic scenograficzny do spektaklu Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza w reżyserii 
i choreografii Ewy Wycichowskiej (Polski Teatr Tańca w Poznaniu) – 2015
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edycji największego polskiego festiwalu 
showcase’owego zlokalizowana będzie na 
Placu Wolności. 
www.spring-break.pl/

PYRKON FESTIWAL 
FANTASTYKI; 26-28.04.2019
Dziś Pyrkon jest największym Festiwalem 
Fantastyki w Polsce i jednym z najwięk-
szych w Europie. W dziesiątkach sal 
prelekcyjnych oferuje wiele atrakcji jak 
cosplay, wykłady, konkursy, warsztaty, 
wystawy i pokazy. To także raj dla fanów 
fantastycznych gadżetów oraz okazja do 
spotkania niesamowitych gości. Ponadto: 
olbrzymi Games Room dla wszystkich 
zapalonych fanów oraz rozpoczynających 
swoją przygodę z grami planszowymi, 
Blok Gier Elektronicznych i fantastyczne 
wioski, w których można obejrzeć stroje, 
wziąć udział w aktywnościach rodem 
z historii oraz zrobić niezwykłe pamiątko-
we zdjęcia.
www.pyrkon.pl/

WINGS FOR LIFE WORLD RUN; 
5.05.2019
Poznań po raz kolejny został gospoda-
rzem światowego Biegu Wings for Life. To 
bieg charytatywny, z którego 100% opłat 
startowych i datków zostanie przekaza-
nych fundacji Wings for Life, finansującej 
badania nad urazami rdzenia kręgowego. 
Biegaczy w wielu miejscach na ziemi 
jednocześnie łączy jeden cel. W tym roku 
organizatorzy udostępniają też specjalnie 
przygotowaną aplikację, umożliwiającą 
uczestnictwo w biegu na własną rękę – 
z dala od wyznaczonej lokalizacji.
www.wingsforlifeworldrun.com/pl/pl/
poznan/

MUZEUM NARODOWE 
W POZNANIU – GALERIA 
SZTUKI OBCEJ
Jednym z najsłynniejszych obrazów, 
współtworzących poznańską kolekcję 
włoskiej sztuki renesansowej, jest dzieło 
pędzla jednej z nielicznych kobiet malarek 
okresu nowożytności – Sofonisby Anguis-
soli z Cremony.

Grę w szachy Sofonisba namalowała 
w początkach swej artystycznej kariery, 
w wieku 22 lub 23 lat. Napis łaciński na 
brzegu szachownicy brzmi w tłumaczeniu: 

„Sofonisba Angussola, panna, córka Amil-
kara, z natury portret swoich trzech sióstr 
i domownicy namalowała 1555”. 

Obraz akcentuje miejsce kobiety w kul-
turze i społeczeństwie epoki włoskiego 
renesansu. 

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES

EXHIBITION IN THE NATIONAL 
MUSEUM IN POZNAŃ: 
NARRATIONS. BOHDAN CIEŚLAK
17 FEBRUARY – 31 MARCH 2019
Creating stage design is a process which 
develops from a concept in a designer’s 
mind, very often in cooperation with 
a director and a choreographer and its 
final product is presented to the audience 
on a stage. The exhibition in the National 
Museum in Poznań displays stage designs 
by Bohdan Cieślak through the perspec-
tive of his creative process. The artist has 

Ciekawostką jest, że siostry Sofonisby – 
Lucia i Minerwa, również zostały malarkami. 
Kameralne ujęcie rodzinnej sceny odbiega 
swą bezpośredniością od reprezentacyjnych 
na ogół portretów współczesnych i ukazuje 
siostry Anguissola – Lucię, Europę i Miner-
wę – podczas gry w szachy. Szachownica 
jest atrybutem i dowodzić ma wykształce-
nia oraz intelektualnych aspiracji sióstr. 
Obecność służącej, a także takich przedmio-
tów, jak orientalny dywan przykrywający 
stół, eleganckie ubiory z drogich tkanin 
i biżuteria, są wyrazem wysokiego statusu 
społecznego trzech młodych kobiet. Scena 
rozgrywa się zapewne w wiejskiej siedzibie 
Amilkara, ojca Sofonisby, pod Cremoną. 

Sofonisba Anguissola (1535-1625), Gra wszachy, 1555, tempera i olej 
na płótnie, 72x97 cm, Własność Fundacji im. Raczyńskich przy Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu. 

Sofonisba Anguissola (1535-1625), The Chess Game, 1555, tempera 
and oil paint on canvas, 72x97 cm, owned by Raczyńscy Founda-
tion at the National Museum in Poznań. 

UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

W POZNAŃSKICH MUZEACH ZNAJDUJĄ SIĘ ARCYDZIEŁA SZTUKI ŚWIA-
TOWEJ. NIE SĄ TAK ZNANE JAK MONA LISA, JEDNAK ARTYŚCI JE TWORZĄ-
CY NALEŻĄ DO NAJSŁYNNIEJSZYCH TWÓRCÓW SWOJEJ EPOKI I KRA-
JU, Z KTÓREGO SIĘ WYWODZĄ.
THE MUSEUMS IN POZNAŃ CAN BOAST THE WORLD-CLASS MASTERPIECES. PER-
HAPS THEY ARE NOT AS FAMOUS AS MONA LISA, HOWEVER THE ARTISTS WHO CRE-
ATED THEM ARE THE MOST RECOGNIZABLE REPRESENTATIVES OF THEIR PERIOD 
OR A COUNTRY THEY COME FROM. 



produced his works in the best theatres 
in Poland. 

In cooperation with Ewa Wycichowska, 
Bohdan Cieślak created stage designs for 
such performances as The Fight Between 
Carnival and Lent, Mr von K’s Cases, 
Carpe Diem, Spring – Effatha, Pulcinel-
la or Mourning, In Memory of Tadeusz 
Różewicz. With Lech Raczak, Mr Cieślak 
co-created Orbis Tertius, Edmond by 
David Mamet, Wife based on a screenplay 
by Andriej Tarkowski, Liberty Square 
based on a novel by Antonio Tabucchi, 
Play for Time based on a novel by Janusz 
Anderman, Forefathers’ Eve by Adam 
Mickiewicz, Time of Terror based on Róża 
by Stefan Żeromski, Life is a Dream by 
Pedro Calderon de la Barca, and Macbeth 
by William Shakespeare. Bohdan Cieślak 
creates stage designs of innovative and 
baffling perspective. 

The artist’s drawings very often be-
come works of art in their own right – they 
morph into independent entities arising 
from inspiration by a certain subject. 

EXHIBITION AND 
PERFORMANCE IN ZAMEK 
CULTURE CENTRE 
(one of the most monumental buildings 
in Poznań, erected in 1910 for Emperor 
Wilhelm II.). 
The Bettina Bereś exhibition "Memories of 
Memories" will be open until 3 March, and 

til February 23 you can see the performance 
"Purple Cow" of the Universal Theater, di-
rected by Janusz Stolarski, who along with 
his actors reached for English-speaking 
nonsense humorists in the brilliant transla-
tion of Stanisław Barańczak.

ENEA SPRING BREAK 
SHOWCASE FESTIVAL & 
CONFERENCE; 25-27 APRIL 2019
Like every year, over one hundred Polish 
and foreign artists will perform in several 
concert spots in Poznań. The audience 
will see such famous musicians as Lao Che 
or Novika, returning with her brand new 
album. There will also be some promising 
novices, for instance Hania Rani, who 
made her name with marvellous perfor-
mance at Eurosonic, or mysterious Julian 
Uhu. Besides, the event will abound in pan-
el discussions and workshops. The largest 
stage of the 6th edition of Polish showcase 
festival will be located on Liberty Square. 
www.spring-break.pl

PYRKON FANTASY FESTIVAL; 
26-28 APRIL 2019
Today Pyrkon is the biggest Fantasy Festival 
in Poland and one of the largest festivals of 
that kind in Europe. In dozens of lecture 
rooms, it offers plenty of attractions such 
as cosplay, lectures, contests, workshops, 
exhibitions and shows. It is a paradise for 
fans of fantastic gadgets and a remarkable 

opportunity to meet amazing guests. Addi-
tionally, there will be a giant Games Room 
for all zealous fans and newbies who are just 
starting their adventure with board games, 
Electronic Games Block and fantastic villag-
es where one can admire outfits, take part 
in the activities inspired by history and take 
unique souvenir photos. 
www.pyrkon.pl

WINGS FOR LIFE WORLD RUN; 
5 MAY 2019
Once again Poznań will host the interna-
tional running event, Wings for Life. It is 
a charity run and all money collected from 
entry fees and donations goes directly to 
Wing for Life Fund which supports medical 
research related to  spinal cord injury. 
Runners from all over the world gather at 
the same time around one goal. This year, 
the organizers will also launch a special ap-
plication which will allow runners to take 
part in the event and run their own course, 
far from the regular routes. 
www.wingsforlifeworldrun.com/pl/pl/
poznan/

THE NATIONAL MUSEUM IN 
POZNAŃ – FOREIGN ART 
GALLERY 
One of the most famous paintings, a part of 
Poznań collection of Renaissance Italian art, 
is the work by Sofonisba Anguissola, one of 
very few female painters of that era.

Sofonisba painted The Chess Game at 
beginning of her artistic career when she 
was 22 or 23 years of age. The Latin inscrip-
tion on the chessboard’s side translated 
into English reads ‘Sofonisba Angussola, 
a maiden, a daughter of Amilkar, painted 
this portrait of her three sisters and house-
hold members from life in 1555’.

The painting accentuates a place of 
a woman in the culture and society of 
Italian Renaissance. What is interesting, 
Sofonisba’s sisters, Lucia and Minerva, also 
became painters. Warm representation of 
a family scene is far cry from representa-
tive portraits painted by the Renaissance 
painters and it strikes with affection. The 
painting exhibits Anguissola sisters – Lu-
cia, Europa and Minerva playing chess. The 
chessboard is an attribute and represents 
educational background and intellectual 
aspirations of the sisters. The presence of 
a servant, as well as such objects as orien-
tal carpet covering the table, elegant attire 
made of expensive textiles and jewellery 
demonstrate high social status of three 
young women. The scene probably took 
place in the country mansion of Amilkar, 
Sofonisba’s father, near Cremona. 

Wings for Life World Run, 2018, Poznań. Fot. Bartek Wolinski
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TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
ZDJĘCIE:  WWW.BARTEKNIZIOL.COM

SONATY 
POLSKIE 
IGNACY JAN 
PADEREWSKI 
IN MEMORIAM

7  marca 2019 roku o godz. 19.00 To-
warzystwo Muzyczne im. Henryka 

Wieniawskiego w Poznaniu zaprasza na 
najwyższej próby recital skrzypcowo-for-
tepianowy poświęcony pamięci Ignacego 
Jana Paderewskiego – wybitnego polskie-
go pianisty i kompozytora, a także męża 
stanu i działacza niepodległościowego. 

Wystąpią: światowej klasy skrzypek 
Bartłomiej Nizioł – laureat najbardziej 
liczących się międzynarodowych konkur-
sów skrzypcowych w Poznaniu, Adelajdzie, 
Pretorii, Brukseli i Paryżu oraz Michał 
Francuz – jeden z najciekawszych i najbar-
dziej wszechstronnych pianistów polskich. 
Program koncertu składać się będzie wy-
łącznie z sonat kompozytorów polskich: 
I. J. Paderewskiego, W. Friemanna, W. 
Żeleńskiego, a także Z. Noskowskiego.

Miejsce recitalu nie jest przypadkowe. 
Odbędzie się on w jednej z najpiękniej-
szych sal balowych w Polsce, przywróco-
nej przed kilku laty do dawnej świetności 
Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Bazar 
Poznański to jeden z najważniejszych sym-
boli Poznania i Wielkopolski, a jego histo-
ria zawsze splatała się z historią Polski. 
Otóż 26 grudnia 1918 roku gościł w nim 
właśnie Ignacy Jan Paderewski, którego 

przybycie do Poznania było impulsem 
do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Warto dodać, że miejsce to związane 
jest także z ikoną światowej wiolinistyki. 
W latach 1854, 1857 i 1878 w Sali Białej kil-
kukrotnie dawał recitale mistrz smyczka 
Henryk Wieniawski.

Zainteresowanych zapraszamy do 
odwiedzenia strony:  
www.wieniawski.pl 
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka 
Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań
tel. +48 61 852 26 42   

  IN ENGLISH

POLISH SONATAS. IGNACY JAN 
PADEREWSKI IN MEMORIAM

On 7 March 2019 at 7.00 PM Henryk 
Wieniawski Musical Society is inviting all 
music lovers to the exceptional violin and 
piano recital commemorating Ignacy Jan 
Paderewski, an eminent Polish pianist, 
composer, but also a statesman and 
spokesman for Polish independence. 

The recital will be performed by 
Bartłomiej Nizioł, a world-class violinist, 
a laureate of major international violin 

competitions in Poznań, Adelaide, Pretoria, 
Brussels and Paris, and Michał Francuz, 
one of the most interesting and versatile 
Polish pianists. The concert will comprise 
only sonatas by Polish composers – I. J. 
Paderewski, W. Friemann, W. Żeleński, 
and Z. Noskowski.

The venue of the recital is not coinci-
dental. It will be held in one of the most 
beautiful ballrooms in Poland – the White 
Room at Poznań Bazar refurbished several 
years ago. Poznań Bazar is one the most 
important symbols of Poznań and Greater 
Poland. Its history has always interweaved 
with the history of Poland. On 26 Decem-
ber 1918 it was the place where Ignacy 
Jan Paderewski stayed and his arrival in 
Poznań was an impulse which led to an 
outbreak of Greater Poland Uprising. It 
needs to be added that this very place is an 
icon of the world’s violin studies. It was in 
the White Room where Henryk Wieniawski, 
a violin master, gave his recitals several 
times in the years 1854, 1857 and 1878. 

If you are interested, check: 
www.wieniawski.pl 
Henryk Wieniawski Musical Society 
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań
tel. +48 61 852 26 42   

Skrzypek Bartłomiej Nizioł, www.bartekniziol.com
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(TLV)
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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

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

www.lot.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

POŁĄCZENIA 
CHARTEROWE
   CHARTER DESTINATIONS 
   

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 01.01.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 1st January 201.

Fuerteventura (FUE) 

Hurghada (HRG)

Lanzarotte (ACE)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Bristol (BRS)

Doncaster/Sheffield (DSA)

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Antalya (AYT) 

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

Marsa Alam (RMF)

Ras al-Khaimah (RKT)

Teneryfa (TFS)

Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży na dzień 01.02.2019
* Connections Offered for the season of 2019 as of !st February 2019
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Zbliż telefon i odczytaj film
 


