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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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



ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
, (

4)
, M

IC
H

A
Ł 

B
U

D
D

A
B

A
R

 (5
), 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

(6
-9

), 
M

A
T 

P
R

A
SO

W
E 

(1
0)

. 

 ANYWHERE.PL

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

N A S I  A U T O R Z Y

ZD
JĘ

CI
A

: M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
1-

12
), 

T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (1
3)

, M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

 (1
4)

, M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

5)
, M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
6)

, T
O

M
A

SZ
 S

A
G

A
N

 (1
7)

 , 
M

A
T.

 P
R

A
SO

W
E 

(1
8)

 , 
D

O
R

O
TA

 C
ZO

CH
 (1

9)
, M

A
T.

 P
R

A
W

O
W

E 
(2

0)
.

CEZARY 
ŁAZAREWICZ

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

MICHAŁ URBANIAK TO IKONA 
JAZZU I JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
UTYTUŁOWANYCH ARTYSTÓW 
POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ. 
CZŁOWIEK O NIESPOŻYTEJ 
ENERGII, KTÓRY WCIĄŻ 
PODRÓŻUJE I NIEUSTANNIE 
ODDAJE SIĘ KREATYWNEJ 
PRACY. JEGO DOROBEK TO NIE 
TYLKO OPASŁA DYSKOGRAFIA 
ZAWIERAJĄCA LEGENDARNE 
NAGRANIA DLA HISTORII 
JAZZU, ALE TEŻ CIEPŁO 
PRZYJĘTE ROLE AKTORSKIE 
CZY AUTOBIOGRAFICZNA 
KSIĄŻKA, A ARTYSTA WCALE 
NIE ZWALNIA TEMPA.

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

JESTEM
W NIEPRZERWANEJ
PODRÓŻY 
JUŻ OD 60 LAT
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Naszą rozmowę chciałbym zacząć od fragmentu innego 
wywiadu. Parę dni temu trafiłem na wypowiedź 
Charlesa Lloyd’a, ikony amerykańskiego jazzu, który 
powiedział, że jego dorobek artystyczny nadal jest 
mniejszy niż jego marzenia na przyszłość. Zdając sobie 
sprawę, że ten mistrz saksofonu ma już 81 lat na karku, 
zastanawiam się jakie jest twoje zdanie na temat ciągłej 
potrzeby tworzenia i nieprzerwanego sięgania dalej? 
Jazzowy nałóg jest tak silny, że nigdy nie można przejść 
na artystyczną „emeryturę”? 
Niesamowite to jest. Miałem dziś sen, że nie udało mi się 
czegoś poprawnie zagrać na saksofonie w czasie nagrania. 
Pierwsze co zrobiłem po wstaniu, to z zamkniętymi jesz-
cze oczami, pobiegłem po saksofon i grałem od rana. Tak, 
to chyba się nie kończy. Jak miałem kilkanaście lat to ko-
ledzy mówili, że mam „czuja do muzyki”. Od tej pory mi-
nęło trochę czasu, ale wydaje mi się, że ciągle go mam i na 
saksofonie gram muzykę lat 60. – muzykę mojej młodo-
ści. Teraz jest bardzo dużo młodych muzyków jazzowych, 
którzy nauczyli się jazzu, ich muzyka nie jest kreowana, 
to jest muzyka wykonywana. Patrząc na to muszę powie-
dzieć, że mam wielką radość z grania muzyki tworzonej, 
a nie wyuczonej. 

Od czasu kiedy zaczynałeś do dziś zmieniło się niemal 
wszystko. W twoich czasach za granie jazzu można 
było wylecieć ze szkoły, płyty powstawały długimi 
miesiącami, a żeby zrobić trasę koncertową za granicą 
trzeba było się dogadać z Ministerstwem Kultury 
i PAGART-em. Kiedy patrzysz na współczesne realia to 
wolałbyś zaczynać karierę dziś? 
W pewnym sensie wtedy było łatwiej. Jednak kluczowe 
mechanizmy się nie zmieniają, po prostu jeśli masz pasję 
i mówisz prawdę w muzyce to musisz grać, nie uciekniesz 
przed tym. Dlatego kiedy moja córka miała 12 lat, zaczęła 
śpiewać i zapytała się mnie co o tym myślę, to odpowie-
działem: jeżeli musisz to śpiewaj. 

Rzeczywiście zaczynanie kariery w PRL-u było 
pod kilkoma wybranymi względami łatwiejsze. Na 
Zachodzie zainteresowanie jazzem zza żelaznej 
kurtyny było wtedy spore. Twoje wielkie muzyczne 
podróżowanie zaczęło się od wyjazdu do USA, gdzie po 
raz pierwszy trafiłeś na początku lat 60. z The Wreckers 
– zespołem Andrzeja Trzaskowskiego. 
Wygraliśmy jakiś konkurs. Wtedy parę osób z Departa-
mentu Stanu USA przyjechało za żelazną kurtynę i od-
wiedziło chyba wszystkie kraje obozu socjalistyczne-
go. Wybrali zespół Trzaskowskiego i to rzeczywiście 
była pierwsza daleka podróż, tyle że ja nigdy jej nie 

przerwałem. Dziś mój pokój w domu wygląda jak pokój 
hotelowy, bo stale gdzieś latam, choć kiedyś było tego 
zdecydowanie więcej. Ponad trzydzieści lat temu mie-
wałem i 100 przelotów rocznie, a w tym ponad 40 tran-
satlantyckich. To były takie trasy jak Seattle – Madryt, 
Minneapolis – Sztokholm i wtedy to było normalne. 
Z moim najnowszym projektem kończę płytę, na której 
szykuje się utwór, który nawiązuje do mojego życia w po-
dróży. Zaczyna się samplem z foxtrota „Czerwony Auto-
bus” Władysława Szpilmana, będzie tam słychać orygi-
nalne nagranie, śpiewa Chór Czejanda. To taka historia 
mojego życia, 60 lat w podróży, najpierw wsiadłem w au-
tobus, potem w samolot z Trzaskowskim i właściwie do 
dziś podróżuję.

Podróże w życiu muzyków to sprawa kluczowa. 
Teraz niektórzy młodzi jazzmani spędzają tyle 
czasu za kółkiem, że nazywa się ich zawodowymi 
kierowcami, którzy koncerty grają przy okazji. Ty 
więcej czasu spędzałeś w samolotach. Słyszałem że 
podróże wykorzystywałeś do omawiania koncertów. 
Rzeczywiście robiłeś takie audiencje na pokładzie 
dyskutując o tym co poszło dobrze, a co źle?
Tak, byłem i jestem bardzo pracowity, a czas w podróży to 
czas jak każdy inny, warto go wykorzystać. Jednak mia-
łem dużo szczęścia, bo trafiałem na znakomite talenty, 
miałem w swoich zespołach świetnych muzyków. Przyjeż-
dżając do Nowego Jorku nie jechałem po żadną karierę, 
to słowo nawet mi przeszkadza, nie lubię go, ale trzeba go 
używać. W każdym razie moja kariera potoczyłaby się ina-
czej gdyby nie te utalentowane dzieciaki z dzielnicy Jama-
ica Queens w Nowym Jorku: Marcus Miller, Lenny White, 
Don Blackman... Dziś to gwiazdy, a zaczynali u mnie grać 
jako dzieci. 

Ale ty przypadkiem na nich nie „trafiałeś”, tylko brałeś 
pod swoje skrzydła i „wychowałeś” artystycznie. 
Później razem z tymi muzykami współtworzyliście 
ważne płyty dla muzyki fusion. Od czasu jazz-rockowej 
rewolucji dorzuciłeś też swoje trzy grosze do łączenia 
m.in. jazzu z rapem. A dzisiaj są jakieś trendy, którym 
przyglądasz się z większym zaciekawieniem?
Na trendach się nie znam, ale dla mnie wszystko musi 
mieć ten sam korzeń. Gram to, co sprawia mi radość 
i najczęściej jest to bardzo dobrze przyjmowanie, bo 
entuzjazm się udziela. Dziś jest tak, że niektóre stare 
rzeczy brzmią jak nowe, a ja mam dużo roboty. Nie dzi-
wię się Lloydowi i rozumiem go, bo sam jestem w biegu 
tworzenia patrząc w przyszłość. Teraz kolejne dwie pły-
ty na horyzoncie.

BY ŁEM I J E STEM BA R DZO PR ACOW IT Y, A CZA S 
W PODRÓŻ Y TO CZA S JA K K A ŻDY I N N Y, WA RTO G O 

W Y KOR Z YSTAĆ. J EDNA K M I A ŁEM DUŻO SZCZĘŚCI A, 
BO TR A FI A ŁEM NA Z NA KOM ITE TA LEN T Y, M I A ŁEM 

W SWOICH ZE SPOŁ ACH ŚW I ET N YCH M UZ Y KÓW.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla H15 Boutique Hotel za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu.



Zbliż telefon i odczytaj film
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Czekamy na nie, choć jeszcze nie możemy 
zdradzić zbyt wiele na ich temat. Wśród 
twoich dotychczasowych nagrań są te 
bardzo znaczące dla historii muzyki i te nieco 
mniej istotne, ale zawsze na pierwszym 
miejscu wymieniany jest nie album autorski, 
a krążek na którym wystąpiłeś gościnnie 
– chodzi oczywiście o płytę „Tutu” Milesa 
Davisa. Nie lubię tego davisowskiego wątku, 
bo on trochę zaciera inne ważne momenty 
twojej kariery, ale muszę o niego zahaczyć. 
Czy to prawda, że wybrałeś się na koncert 
z Davisem i nie zabrałeś skrzypiec?
Absolutnie, po nagraniu płyty powiedział, że 
mam przyjść na koncert kolejnego dnia do sali 
na Broadwayu. U Milesa grał wtedy cały mój ze-
spół: Marcus Miller, Leny White, Bernard Wri-
ght i gitarzyści. Publiczność liczyła 3500 osób, 
a Miles przesłuchiwał sobie czterech gitarzy-
stów, zastanawiał się którego zabrać na trasę. 
Przychodzę do garderoby posiedzieć z chłopa-
kami, Miles wpada, spojrzał na mnie i mówi: 
Where is your violin? Odpowiedziałem, że 
w domu, a on na to Go and get it! Wskoczyłem 
w taksówkę i poleciałem po instrument. 

I na drugi set już zdążyłeś... Davisa nie 
ma już od 18 lat, wspomniany przez ciebie 
Leny White powiedział po jego pogrzebie: 
„odszedł wódz, szukamy nowego wodza”. 
Czy jest w jazzie taka postać, która dziś 
wskazuje innym muzykom kierunek? Czy 
jest ktoś taki, kto twoim zdaniem ma 
podobną rangę jak wtedy Davis?
Dla mnie jest paru, ale dwóch chyba najbar-
dziej, to jest Wayne Shorter i Herbie Hancock, 
kolejność nieważna, chociaż jestem fanaty-
kiem Herbiego. Jest jeszcze wspominany 
Lloyd, czy Branford Marsalis – kolejny sak-
sofonista. Bardzo mi to bliskie, bo nawet na 
skrzypcach gram jak saksofonista.

To ciekawe, bo Marsalis gra „po bożemu”, 
a myślałem, że to nie jest dla ciebie. 
Zawsze też miałem wrażenie, że jesteś 
wrogiem formalnej edukacji jeśli chodzi 
o muzykę improwizowaną – słusznie?

Może nie wrogiem, ale nie jestem entuzjastą. 
To dlatego, że dużo przypadkowych osób tra-
fia do szkół muzycznych. Miałem też takie 
przykłady w swoim otoczeniu, na przykład 
poproszono mnie kiedyś o protekcję, ponie-
waż ktoś nie dostał się na studia do akademii 
muzycznej, a ja tam wszystkich znam. Naj-
pierw chciałem jednak porozmawiać z tym 
człowiekiem. Okazało się, że nie miał żad-
nych predyspozycji i myślał, że wszystkiego 
można się nauczyć w szkole. Powiedziałem 
mu, żeby nie szedł na te studia, bo zrobi sobie 
krzywdę, lepiej żeby poszukał czegoś innego. 
Jakby mnie nie posłuchał to pewnie by zna-
czyło, że nie miałem racji, ale ostatecznie nie 
poszedł na te studia. 

Sam dostałeś stypendium w Berklee 
Collage of Music, jednej z najbardziej 
renomowanych szkół jeśli chodzi o jazz, 
ale zrezygnowałeś z niego. Posłużyło 
ci tylko do dostania się do Stanów. 
Nie pochwalasz tej edukacji w murach 
akademickich, ale sam jesteś edukatorem 
i od lat prowadzisz warsztaty. Czym różni 
się w takim razie ta sformalizowana nauka 
od tej na Urbanator Days?
Co innego po kilkunastu latach kariery spo-
tkać się z młodymi ludźmi, uczyć tego co 
się kiedyś robiło i opowiadać w teorii, a co 
innego jest kiedy ja z kolegami spotykam 
się z młodymi muzykami i pokazujemy im 
praktykę. Teorii zero. Po prostu gramy ra-
zem, zachęcamy ludzi, którzy nie znają nut, 
ale mają pasję, którzy grają nie dlatego, bo 
sobie pomyśleli, że będą muzykami, tylko 
dlatego, że muszą grać. Pasja i jeszcze raz 
pasja. W ciągu dwóch dni warsztatów nie na-
uczymy przecież harmonii, to nie o to cho-
dzi, ale damy możliwość zagrać ze znanymi 
muzykami, którzy podróżują po świecie i to 
już jest coś. Pamiętam kiedy ja pierwszy raz 
zagrałem na jam session z amerykańskim 
zespołem, który przyjechał do Polski. Ta-
kich skrzydeł dostałem, że chciało mi się 
ćwiczyć i grać bez przerwy, to był mój na-
pęd. O to chodzi w naszych warsztatach.

Znowu wspomniałeś o podróżujących 
muzykach, te podróże przewijają się 
w naszej rozmowie. Mieszkałeś w różnych 
miejscach: Polska, Skandynawia, Szwajcaria, 
ale najdłużej Stany Zjednoczone, słyszałem 
plotkę, że chcesz się znów przenieść na 
stałe do Nowego Jorku. 
Ja nigdy się nie wyprowadziłem z Nowego 
Jorku.

Ale zdecydowanie więcej czasu spędzasz 
w Warszawie.
Oczywiście, z czasem człowiek chodzi wol-
niej, jeśli mnie rozumiesz...

W takim razie co cię wciąż ciągnie do tego 
miejsca, mimo że tam trzeba biegać?
Przede wszystkim jestem przyzwyczajo-
ny do nowojorskiego stylu życia, do swobody 

 ...GR A M Y R A ZEM, ZACH ĘC A M Y 
LU DZI, KTÓR Z Y N I E Z NA JĄ 

N U T, A LE M A JĄ PA S J Ę, KTÓR Z Y 
GR A JĄ N I E DL ATEG O, BO SOBI E 

POM YŚLELI, ŻE BĘDĄ M UZ Y K A M I, 
T Y LKO DL ATEG O, ŻE M USZĄ GR AĆ. 

PA S JA I J E SZCZE R A Z PA S JA.
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stałeś się artystą, który pomagał młodszym muzykom. 
Mam wrażenie, że jesteś osobą, która przyciąga ludzi. 
Pamiętam jak spotkałem cię na backstage'u koncertu, 
który organizowaliśmy wraz z redakcją jazzowego radia. 
Grała wtedy cała polska czołówka. Garderoby za sceną 
były na piętrze, a ty przyjechałeś po operacji biodra 
i musiałeś siedzieć na dole. Pamiętam, że wszyscy 
zeszli z garderób żeby się z tobą spotkać i pogadać. 
Bem, Karolak, Stańko, Możdżer... Zdajesz się nie być 
typem samotnika, zawsze byłeś otwarty na ludzi 
i zrzeszałeś ich wokół siebie?
Podobno tak, tak mówią, ale ja też tak czuję. Po prostu ko-
cham życie, kocham ludzi, szczególnie tych kreatywnych, 
a jest ich wielu. Część z nich nie wie jak są dobrzy, nie zdają 
sobie sprawy, a to trzeba sobie uświadomić. Miles powie-
dział kiedyś, że know-how to jest 20% sukcesu, reszta to 
nastawienie. Czasem ludzie mówią, że jakaś wokalistka 
jest fajna, bo ma głos... A głos to ma każdy i wszyscy umie-
my śpiewać. To nie wystarczy.

i wolności, a muzyka jest tam wszędzie za rogiem. I ci 
ludzie... nawet o tym nie wiedzą, ale jak chodzą, czy mó-
wią to wciąż swingują. Bardzo dużo jest takich osób.

Do Nowego Jorku zawsze zjeżdżało wielu muzyków, 
którzy nie bali się zaryzykować, bo na starcie nie jest 
tam lekko. Ty też miałeś sporą odwagę, a początki nie 
były najprostsze, prawda? Pierwsze pieniądze jakie 
z Ulą Dudziak dostaliście to wcale nie były pieniądze 
za muzykę, tylko odszkodowanie za zniszczony płaszcz 
z pralni, tak?
Tak, a następne honoraria to m.in. wykonanie aranżu dla 
niemieckiego zespołu, który przyjechał do Stanów na wy-
stępy. Pierwsze pieniądze za koncerty pojawiły się dopiero 
po trzech miesiącach. Wtedy zadzwonił do mnie legendar-
ny producent John Hammond i sytuacja się rozpędziła.

Później dzięki przyjaźniom z kilkoma muzykami 
poznałeś całe jazzowe środowisko miasta. Następnie ty 
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Głos to podobno najpiękniejszy 
instrument, ale na koniec naszej rozmowy 
chciałem zadać ci jeszcze pytanie 
o twoje instrumentarium. Przez całą 
profesjonalną karierę jesteś skrzypkiem 
i saksofonistą. Czy zmieniają się proporcje 
jeśli chodzi o twój priorytetowy instrument? 
Mam wrażenie, że w ostatnich latach 
zdecydowanie częściej sięgasz po saksofon.
To zależy od utworu albo od sytuacji. Takich 
brzmień jak trąbka czy saksofon tenorowy 
nie da się zastąpić w jazzie niczym, a granie 
tej muzyki na skrzypcach jest trudne. Szcze-
gólnie jeśli mowa o jazzie, który ma czysto 
amerykańskie korzenie, bo granie tego eu-
ropejskiego jazzu mniej mnie bawi, choć tez 
potrafi być muzyką piękną. Odpowiadając 
na Twoje pytanie, proporcje wciąż są takie 
same – saksofon to moja kochanka, skrzyp-
ce to moja żona.

Dziękuję za rozmowę.  

ENGLISH 

I HAVE BEEN ON A NON-STOP  
JOURNEY FOR 60 YEARS

Michał Urbaniak is an icon of jazz and one of 
the most successful Polish musicians. A man 
with boundless energy travelling around the 
world, who dedicated his life to creative work. 
His achievements include huge discography with 
legendary jazz recordings, well received acting 
roles, and an autobiography; but the artist is not 
slowing down.

I would like to begin our meeting with an 
excerpt from another interview. A few days 
ago, I came across an interview with Charles 
Lloyd, an icon of American jazz, who said 
that his dreams for the future are greater 
than his artistic achievements. Given the 
fact that the saxophone virtuoso is 81 years 
old, I’ve been wondering what you think 
about a constant need to create and reach 
further? Jazz addiction is so strong that you 
can never retire? 
It’s incredible. Today, I had a dream that 
I couldn’t play something right during 

a recording. The first thing I did as soon as 
I got up, with my eyes still closed, was to run to 
fetch my saxophone and start playing. I don’t 
suppose it ever ends. When I was a teenager, 
my friends would say I had ‘a feeling for music’. 
It’s been a while since that time, but I believe 
I still have it. I play the music of the 60s – the 
music of my youth. Nowadays, there are a lot 
of young jazz musicians who have learned 
to play jazz; their music isn’t created but per-
formed. Looking at it from that perspective, 
I must admit I’m happy to create music rather 
than just learn it. 

Almost everything has changed since the 
beginning of your career. In your day, one 
could get kicked out of school for playing 
jazz; it took months to record an album; and 
to go on a concert tour abroad, you had to 
obtain the consent of the Ministry of Culture 
and the Polish Artistic Agency ‘PAGART’. 
Looking at the contemporary realities, 
would you rather start your career now? 
In a way, it was easier those days. The key 
mechanisms have remained the same – if mu-
sic is your passion, and you convey the truth, 
you have to play; you can’t run away from it. 
When my daughter was 12, she took up sing-
ing and asked what I thought about it. I told 
her, sing if you need to. 

Indeed, in some aspects, it was easier to 
start a career in Polish People’s Republic. 
The West was interested in jazz from behind 
the iron curtain. You began your music 
journey in the USA, where you went for 
the first time with The Wreckers – Andrzej 
Trzaskowski’s band – in the early 60s. 
We won some contest. A few representatives 
of the US Department of State crossed the 
iron curtain and visited all the countries of 
the socialist camp. They picked Trzaskowski’s 
band. It was a long journey indeed, but I’ve 
never stopped travelling since then. Today, 
my room at home looks like a hotel room, 
because I’m always on the go, even though 
I used to travel more in the past. Over thirty 
years ago, I took as many as 100 flights a year, 
out of which 40 were transatlantic. I went 
from Seattle to Madrid, from Minneapolis 

CZA SEM LU DZI E MÓW I Ą, ŻE 
JA K A Ś WOK A LISTK A J E ST FA J NA, 

BO M A G Ł OS...  A G Ł OS TO M A 
K A ŻDY I WSZ YSC Y U M I EM Y 

ŚPI EWAĆ. TO N I E W YSTA RCZ Y.
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But I was lucky to come across great talents; 
I worked with brilliant musicians. I didn’t go to 
New York to carve out some career – I don't even 
like this word, but I have to use it. Anyway, my 
career would have gone differently but for those 
talented kids from Jamaica Queens District in 
New York: Marcus Miller, Lenny White, Don 
Blackman… Today, they’re big stars, while they 
started to play with me when they were kids.

But you didn’t meet them ‘by chance’ – you 
took them under your wings and ‘brought 
them up’ as artists. Later, with those 
musicians, you created important albums for 

to Stockholm, and it was normal those days. 
Now, I’m finishing an album with my most re-
cent project, which contains a song referring 
to my life on a journey. It begins with a sam-
ple of Władysław Szpilman’s ‘Red Bus’ fox-
trot, with the original recording performed 
by Chór Czejanda. It’s a story of my life – 60 
years on a journey. First, I got on a bus, then 
on a plane with Trzaskowski, and I’ve been 
travelling ever since.

Travelling is of key importance in the life of 
a musician. Nowadays, some young jazzmen 
spend so much time driving that they’re called 
professional drivers who give concerts in the 
process. You spend more time on planes. I’ve 
heard you use that time to discuss concerts. 
Is it true that you discuss what went right 
and wrong during the flight?
Yes. I’ve always been hard-working and liked 
to pass the time on flights productively. 



fusion music. Since the jazz and rock revolution, you’ve 
also contributed to combining, for example, jazz and rap. 
Do you observe any current trends with interest?
I don’t know much about trends, but to me, everything has 
to have the same roots. My music brings me joy and it’s 
usually well-received, because enthusiasm is contagious. 
Today, some old things sound like new ones, and I have 
a lot of work. I’m not surprised by Lloyd’s words and I un-
derstand him, because I’m always on the go, looking to the 
future. Now, I have two new albums on the horizon.

We’re waiting for them although we can’t say much 
about them yet. Your recordings include some pieces 
important to the history of music and some little 

less significant ones. But your number one isn’t your 
author album, but an album where you made a guest 
appearance – Miles Davis’ ‘Tutu’. I don’t like that 
Davis theme, because it somehow overshadows other 
important moments of your career, but I must bring it 
up. Is it true that you went to a concert with Davis and 
you forgot your violin?
Absolutely. After we recorded the album, Miles invited 
me to his concert at Broadway on the following day. My 
whole band played with him that day: Marcus Miller, Len-
ny White, Bernard Wright, and our guitar players. There 
were 3500 people in the audience, and Miles was audi-
tioning four guitar players for his concert tour. I went to 
a dressing room to sit with the guys. All of a sudden, Miles 
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barged in, looked at me and said, ‘Where is 
your violin?’ I said it’s at home, and he was 
like, ‘Go and get it!’ I caught a taxi and went 
home to fetch the instrument. 

And you made it to the second set… 
Davis passed away 18 years ago. After his 
funeral, Lenny White said, ‘The leader is 
gone. We’re looking for a new one.’ Is there 
any figure in jazz who would point other 
musicians in the general direction? Is there 
anyone with such prestige as Davis?
I suppose there are a few such figures, such 
as Wayne Shorter and Herbie Hancock – the 
order is not important although I’m an ardent 
fan of Herbie. There are also Lloyd and Bran-
ford Marsalis – another saxophone player. It’s 
very close to me, because I even play the violin 
like a saxophone player.

It’s interesting, because Marsalis plays 
righteously, and I thought it’s not your cup 
of tea. I’ve always had an impression you’re 
against formal education in improvised 
music – am I right?
I wouldn’t say I’m against it; I’m not a fan of it. 
It’s because a lot of random people go to mu-
sic schools. I’ve seen such situations. For ex-
ample, I was once asked for backing, because 
someone didn’t get to the academy of music, 
and I know everyone there. I wanted to talk to 
the kid first. It turned out he didn't have any 
musical predisposition and he thought he 
could learn everything at school. I told him 
not to go to the academy, because it’d do more 
harm than good and that he should look for 
something else. If he hadn’t listened to me, 
it’d have meant I was wrong, but he didn’t go 
there in the end.

You got a scholarship from Berklee College 
of Music, one of the most prestigious jazz 
schools, but you gave it up. You only used 
it to get to the US. You don't approve of 
formal academic education, but you’re 

a teacher yourself and you’ve been 
running workshops for years. What’s the 
difference between formal education and 
Urbanator Days?
Meeting young people, teaching what used 
to be done, and giving theoretical lectures af-
ter several years of career is one thing, while 
meeting young people and showing it in prac-
tice is another. No theory. We just play togeth-
er, encourage people who don’t read music 
but are passionate, who play not because 
they’ve decided to become musicians, but be-
cause they feel they must play. It’s pure pas-
sion. During two days of workshops, we won't 
teach anyone theory – that’s not the point. 
What we offer is an opportunity to play with 
famous musicians who travel the world. I re-
member my first jam session with an Ameri-
can band who visited Poland. I felt I was grow-
ing wings; I wanted to practise and play all the 
time, it drove me to music. That’s the goal of 
our workshops.

You’ve mentioned travelling musicians; 
there are plenty of music journeys in our 
conversation. You’ve lived in various places: 
Poland, Scandinavia, Switzerland, but you 
stayed the longest in the United States. I’ve 
heard you want to move permanently to 
New York again. 
I’ve never moved out of New York.

But you spend much more time in Warsaw.
Of course, man walks slower over time, if you 
know what I mean…

Well, in that case, what still attracts you to 
that place even though everyone is on the 
run there?
First of all, I’m used to New York hectic life-
style, freedom and liberty, and music played 
around every corner. And those people… 
They don't even know it, but when they walk 
or speak, they swing all the time. There are 
a lot of such people there.

New York has always attracted a lot 
of musicians who weren’t afraid to risk 
everything, because it’s not easy there 
at the start. You were very bold, too, and 
in the beginning you had it tough, didn’t 
you? The first money you and Ula Dudziak 
earned wasn’t for your music but a damaged 
coat from the laundry, was it?
Yes. Next, there was remuneration for mak-
ing an arrangement for a German band 
that came to perform in the US. We got the 
first money for concerts only after three 
months. Then, I got a call from legendary 
producer John Hammond, and things final-
ly started to move.

Later, thanks to your contacts with jazz 
musicians, you got to know the entire jazz 
circle in the city. Afterwards, you became an 
artist who helped young musicians. It seems 
to me you attract people. I remember when 
I met you on the backstage of a concert 
you co-organised with some jazz radio. 
The line-up included all top Polish jazz 
musicians. Dressing rooms were on the first 
floor, and you were after a hip surgery and 
couldn’t go up there. I remember everyone 
came downstairs to meet you and talk to 
you. Bem, Karolak, Stańko, Możdżer… You 
don’t seem to be a loner by nature. Have 
you always been so open to people and 
brought them around you?
So they say, but I feel it, too. I just love life 
and people, especially the creative ones, and 
there are a lot of them out there. Some of them 
don’t know how good they are; they don't even 
realise that. Miles once said that know-how 
is only 20 percent. The rest is the attitude. 
People sometimes say that a singer is cool be-
cause they have a great voice… Everyone has 
a voice, and we all can sing. That’s not enough.

The voice is said to be the most beautiful 
instrument. But at the end of our 
meeting, I’d like to ask you about your 
instrumentation. You’re a violinist and 
saxophone player. Do you keep the balance 
between the two? It seems to me that 
you’ve played the saxophone more often in 
the last years.
It depends on compositions and circumstanc-
es. The tones of the trumpet or the tenor sax-
ophone are irreplaceable, and it’s difficult 
to play such music on the violin. Especially 
in jazz, which often has American roots, be-
cause I don't enjoy playing European jazz so 
much although it can be beautiful, too. To an-
swer your question, the proportion remains 
the same – the saxophone is my lover, the vio-
lin is my wife.

Thank you for the meeting.  
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odatki, zdrowie, kolejny plus. To tylko niektóre 
z emocjonalnych tematów, wokół których potoczy 
się kampania wyborcza. Czekam na polityka, któ-

ry w walce o głos, postawi na mądrość, a nie na emocje. 
Polityka, który będzie potrafił spojrzeć dalej, niż tylko 
na czas przewidywanej czteroletniej kadencji.

Dam swój głos temu, kto będzie miał odwagę o ekolo-
gię mądrze dbać, a nie tylko o niej pięknie mówić, albo nią 
dramatycznie straszyć. 

Doszedłem do tego wniosku jadąc za samochodem, 
który wypuszczał ze swojej rury wydechowej kłęby 
czarnego dymu. Nie mam wątpliwości, że jego kierow-
ca słyszał o tym, że ludzie szykują zagładę Ziemi. Może 
nawet tym losem się przejął. Zimą może nawet oburzał 
się wszędobylskim smogiem. Ze swojego dymiącego sa-
mochodu nie widzi jednak, że za każdym razem, gdy 
wciska pedał gazu, sam też do tej zagłady się przyczy-
nia. Jak kiedyś zauważył James Hindson “ludzie są za-
interesowani ekologią tak długo, jak długo nie ma to 
specjalnego wpływu na ich codzienne życie, kiedy mogą 
mieć wszystko to, do czego się przyzwyczaili, krok dalej 
wymaga wyższej świadomości akceptującej wyrzecze-
nia”. I nie ma znaczenia, czy są to wyrzeczenia dotyczą-
ce stylu życia, przyzwyczajeń, czy większych wydatków. 
Bo każdy z nas, bardziej myśli o tym co tu i teraz, o swo-
jej wygodzie i swoim komforcie, niż o tym, co jest mgli-
stą przyszłością. Zwłaszcza, gdy przekonanie o swoim 
sprawstwie jest na poziomie przekonania, że to co robię 
“to zbyt mało, by miało znaczenie”. 

P

I trudno winić pojedynczego człowieka, którego nie 
stać na lepszy samochód, tego, który w ramach oszczęd-
ności pali w piecu śmieci, zamiast instalować mechanizm 
pozyskiwania energii. Bądźmy szczerzy. Pojedynczy czło-
wiek i tak nic nie zmieni. Może co najwyżej poprawi swoje 
samopoczucie. Zmian mogą dokonać zmiany systemowe. 
Dopiero za nimi pójdą zmiany przyzwyczajeń i zmiany na-
wyków. Jeśli to nie nastąpi szybko, to szybko będziemy mu-
sieli zapomnieć o naszym starym przysłowiu, które mówi, 
że nie było nas, był las. Dodając, że nie będzie nas, będzie 
las. Bez politycznej mądrości najpierw nie będzie lasu. 
Potem nie będzie nas. 

ENGLISH

IF THERE IS NO FOREST, THERE WILL BE NO US

Taxes, health, another benefit. These are only examples 
of emotional topics of the forthcoming electoral cam-
paign. I am waiting for a politician who will place his bet 
on wisdom, not emotions. A politician who will be able to 
look further than the four-year term of office.

I will vote for a person who will be bold enough to care 
about ecology wisely, not only speak beautifully about it 
or make dire threats. 

I realised that while I was driving behind a car belching 
out black smoke. I have no doubts that the driver has heard 
that people are destroying the planet. Perhaps he really 
took it to heart. In winter, he was indignant about ever-pres-
ent smog. What he does not see from his smoking car is that 
every time he presses down on the accelerator pedal, he is 
contributing to that destruction. James Hindson said, ‘peo-
ple are interested in ecology as long as it has no special im-
pact on their everyday life, when they can have everything 
they are accustomed to whereas a step further calls for 
higher awareness which accepts sacrifice.’ It does not mat-
ter whether this sacrifice is related to lifestyle, habits, or 
extra expenses. Everyone cares more about their comfort 
here and now than remote future. Especially when they are 
convinced that what they do ‘is too little to make a change’. 

It is hard to blame individuals who cannot afford a bet-
ter car, who burn rubbish to make savings instead of in-
stalling a mechanism of electricity generation. Let’s be 
honest. An individual will not make a change. At most, 
they will just feel better about themselves. What we need 
is a systemic change followed by changes in habits. If this 
does not happen soon, we will have to forget about our 
old saying that ‘there was no us, and there was forest’. 
And that there will be no us, and there still will be forest. 
Without political wisdom, there will be no forest. And 
there will be no us. 

MAREK KACPRZAK
 
Z wykształcenia menager i humanista, 
absolwent studiów Executive MBA oraz 
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji 
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu 
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca, 
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia 
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną 
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym 
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych 
chwilach uprawia triathlon. 

NIE BĘDZIE LASU 
    NIE BĘDZIE NAS
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estem sam, ale za to unoszę się szczęśliwy i pod-
niecony, jak ten chłopak ze zdjęcia. Patrzę w nie-
bo. Mocny, jasny księżyc rysuje tło mojego obraz-

ka, pięknie rozświetlając spokojną taflę rzeki, tworząc 
czarne kontury osób znajdujących się na dachu. A na 
pierwszym planie sztuczne światło dochodzące z baru, 
który jest otwarty do godziny 24. Sześciu karciarzy wy-
kupiło już chyba całe piwo. Dobrze, że nie grali w pokera, 
bo pewnie siedziałbym z nimi.

Wiedziałem od tygodnia, że popłynę – ile to było 
„wow“ wśród brasileiros. Przestrzegali mnie, martwili się. 
Bo do dżungli, bo ciepło, samemu tak? Bo niebezpiecznie, 
i my tam na wakacje nie latamy. Wolimy plaże w Miami. 
W Polsce ostatnio usłyszałem: Piotr ogarnij się! Jesteś 
przed 40-stką, skończysz z ręką w nocniku! O, serio? 
Jebać! Płynę dalej. Pokonałem kawał drogi bo aż 4 tysiące 
kilometrów z Belohorizonte do Manaus. Z przygodami 
i jednodniową obsuwą w końcu trafiłem na ten statek. 
W głowie miałem wszystkie przeczytanie reportaże 
o ciemnej stronie Brazylii. Ostrzeżenia o porwaniach 
gringo, o złodziejach i przestępcach.  W sercu miałem 
jednak  ciekawość i misję.

Ta misja to dotarcie do ludzi mieszkających 
w dżungli i sfotografowanie ślubu, tego jak żyją, co jedzą, 
jak grają w piłkę.

Misja to też ucieczka od świata, z którym się nie zga-
dzam. Uciekam od ludzi którzy nie interesują się czło-
wiekiem z drugiego końca globu. Nie chcą wiedzieć 
jak żyją ich rówieśnicy, boją się ich odmienności, ich 
koloru skóry i zapachu. Nie potrafią zrozumieć i doce-
nić tego, że urodzili się w czasach oraz kraju, w którym 
panuje dobrobyt. Ta sytość powoduje strach! Strach 

J
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przed utratą tego dobrobytu. A strach siłę ma 
wielką, rośnie szybko, tworzy granice. Budu-
jemy domu, kupujemy mieszkania, stawiamy 
płoty i szlabany na prywatnych osiedlach, 
okna zakrywamy firanami. Nie znamy na-
szych sąsiadów.  Zamykamy się. Bo tyle do 
stracenie, lepiej nie patrzeć, tak wygodniej 
i jeszcze więcej dla siebie i swojej bezpiecz-
nej przyszłości.

Wreszcie uciekam od świata, który z każ-
dej strony atakuje mnie milionami, tanich 
i mordujących moją kreatywność, i empatię 
obrazków.  Uciekam od środowiska, w któ-
rym umiejętność wyłapywania prawdzi-
wych i rzetelnych informacji jest jedną z naj-
ważniejszych umiejętności, ale tego jeszcze 
nie rozumiemy.

Port w Manaus to wyzwanie dla każdego 
podróżnika, tym bardziej bez znajomości 
portugalskiego. Trafiam na swój statek przy 
drugim podejściu następnego dnia. Udaje mi 
się dzięki kierowcy taksówki, któremu od-
dałem cały mój los przez te dwa dni. W por-
cie panuje chaos, temperatura, wilgotność, 
ciężki plecak, ale świadomość, że cały mój 
dobytek w  postaci sprzętu jest wraz ze 
mną, dodaje mi dodatkowych sił. Idzie-

W R E SZCI E UCI EK A M OD ŚW I ATA, 
KTÓRY Z K A ŻDEJ STRON Y ATA KUJ E 
M N I E M I LIONA M I, TA N ICH 
I MOR DUJĄC YCH MOJĄ K R EAT Y W NOŚĆ 
I EM PATI Ę OBR A ZKÓW.

instynktownie siadam przy tych chłopakach, 
czując, że tu będę bezpieczny. Wypływamy, 
po godzinie jest już ciemno, w końcu jeden 
z chłopaków podchodzi i pyta czy jestem 
głodny. Tak poznaje Xaviera i jego znajome-
go. Kolejka po jedzenie zaczyna się z jednej 
strony łodzi, idzie szybko jak po taśmie. Przy 
okazji poznaję ludzi, z którymi płynę. Statek 
jest wiekowy, toalety mają drzwi drewniane, 
w środku haczyk jak w wiejskich wychod-
kach. W końcu trafiam do kuchni. Drzwi cią-
gle się otwierają i zamykają, a kucharz wydaje 
posiłki w sekundę. Jeb, jeb i każdy odchodzi 
z swoją porcją ryżu oraz kurczaka, no i słod-
ką brazylijską kawą. Można prosić wersję 
Wegetarian, jeb, talerz z kurczakiem ryżem, 
słodka kawa do drugiej reki, drzwi trzasnęły 
mi przed nosem, następny.Tak sobie myślę, 
taka łódź, tylu ludzi i każdy ma kurczaka, 
ile takich łodzi teraz płynie w Amazonii, 
w Brazylii, na Świecie.  I co, każdy dostaje 
kurczaka? Potem wszyscy wracają i znowu 
kurczaki? Gdzie oni trzymają wszystkie te 
kurczaki? Płyniemy, popijam piwo z baru, jem 
ryż, palimy z chłopakami, nasza rozmowa jest 
wolna, angielski mniej niż elementarny, ale 
śmiejemy się, podchodzą dziewczyny i rado-
ści jest więcej.

Po jakimś czasie dopiero zauważam jak 
rzeka zwęża się i rozszerza co chwilę, a po 
obu stronach Amazońska dżungla, a w niej 
wszystkie te zwierzęta, wszystkie te polo-
wania, machina śmierci i walki o przetrwa-
nie właśnie się zaczyna, a ja jestem w samym 
centrum. Otacza mnie największy las desz-
czowy na świecie. Łapie mnie sen. Pozostaje 
jeszcze wejść na swój hamak, co przy tym 
gąszczu ludzi i moim prawie metr dziewięć-
dziesiąt jest wyzwaniem. Pewnie wyglądam 
komicznie, śpię z kolanami przy twarzy i chy-
ba na głowie jakiegoś chłopaka, który, nie wiem 
kiedy, umiejscowił swój hamak pode mną. Zioło 
i piwo robią swoje, zasypiam od razu.

Śpię tylko parę godzin, jest po czwartej, 
budzi mnie wilgotność, ciężkie powietrze 
i natura, która wstaje razem ze mną. Robi 
się szaro, idę na dziób, cudowna mgła, cisza 
i dźwięki z lasu po obu stronach. Zaczynam 
fotografować, idealną kompozycję uzupeł-
nia facet z kapeluszem, który siedzi i w ogóle 
nie zwraca na mnie uwagi.

B R A Z Y L I A - N I E  M A  M N I E .  P Ł Y N Ę

my kilkaset metrów, wskakujemy do moto-
rówki i gdzieś płyniemy, nie mam wyjścia, 
muszę zaufać taksówkarzowi. W końcu tra-
fiam na jakiś statek, w życiu bym tutaj sam 
nie trafił.

Jair założył mi hamak, na którym mia-
łem spać i podróżować,  wyciągnął telefon, 
podał swój instagram i zaproponował każdą 
pomoc, gdyby były problemy. Bogowie mi 
sprzyjają, docieram tam, gdzie chcę i poznaję 
wspaniałych ludzi. Na statku są dwa pokłady 
i mnóstwo hamaków, kilkaset ludzi, ludzi już 
o innych twarzach. To prawdziwa część Bra-
zylii, tutaj czuję się jak wśród Indian, kobiety 
są piękne, mają skośne oczy, krótkie nosy 
i węglowe włosy. Czuję zapach marihuany, 
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Z każdą minuta jest jaśniej i głośniej. Ko-
lory których nigdy nie widziałem wcześniej, 
pojawiają się zwierzęta na brzegach. Są dzikie 
konie, wstaje słońce, jest czerwono, żółto, po-
marańczowo jest też strasznie wilgotno i co-
raz cieplej. Po osiemnastu godzinach docie-
ram do celu, około godziny dwunastej jestem 
w porcie Maues

Każdy zabiera swój hamak, bagaż i idzie 
w swoim kierunku. Dla mnie to nowy świat, 
w którym spędzę kolejne dwa tygodnie.  

ENGLISH

BRAZIL. I AM NOT HERE. I AM SAILING. 

I am alone, but I am soaring happy and ex-
cited, like that boy from the picture. I am 
looking at the sky. The strong, bright moon 
is forming the background of my picture, 
beautifully illuminating the glassy surface 
of the river, reflecting black outlines of the 
figures on the roof. In the foreground, there 
is artificial light coming from a bar open 
until midnight. A six card players have al-
ready bought out all the beer. It is a good 
thing they were not playing poker, because 
I would probably be sitting there with them 
right now.

I have known for a week that I was going – 
how many ‘wows’ I got from brasileiros. They 
warned me. They were worried. It is the jun-
gle, it is hot, how can I go alone? It is danger-
ous, it is not a holiday destination. We prefer 
beaches in Miami. My friends from Poland 
were like, ‘Piotr, get yourself together! You're 
soon turning 40, you’ll get the short end of the 
stick!’  Really? Fuck it! I am moving on. I have 
already covered 4 thousand kilometres from 
Belohorizonte to Manaus. It was an eventful 
time. A day late, I finally got on that ship.
My mind was full of articles about the dark 
side of Brazil. Warnings about gringo kid-
nappings, thieves, and criminals.   But in 
my heart, I felt curious. I was on a mission.

My mission was to reach people living in 
the jungle and photograph their wedding, 
their everyday life, food, and pastimes. The 
mission was to get away from the world I do 
not agree with. I am running away from peo-

ple who do not care about other people across 
the world. They do not want to know how 
their peers live; they are afraid of their oth-
erness, skin colour, and smell. They cannot 
understand and appreciate that they were 
born in times of prosperity, in a safe country. 
This repletion causes fear! The fear of losing 
that high standard of living. And fear is very 
strong, grows fast, creates divisions. We build 
houses, buy apartments, put up fences and 
gates on private housing estates, close the 
curtains. We do not know our neighbours.  We 
shut ourselves off. We have so much to lose. 
It is better not to look; it is more conven-
ient, to get even more for yourself and your 
safe future.

Finally, I am running away from the world 
bombarding me with millions of cheap pic-
tures, killing my creativity and empathy.  
I am running away from people who do not 
understand that the ability to recognise 
true and reliable information is one of the 
most important skills.

The Port of Manaus is a challenge for every 
traveller, especially those who do not speak 
Portuguese. I  find my ship in the second 
round on the second day. This is all thanks to 
my taxi driver whom I entrusted with my fate 
for these two days. The chaos in the port, high 
temperature, humidity, a heavy backpack, 
but also the thought that I have all my posses-
sions and equipment with me keep me strong.
We go on foot for several hundred metres, then 
hop on a motor boat, and go somewhere. I do 
not have a choice, I have to trust the taxi driver. 
In the end, we reach some ship – I would have 
never got there myself. Jair hangs a hammock 
in which I am supposed to sleep and travel. He 
takes off his phone, gives me his Instagram, 
and offers to help me if I get in trouble. The 
stars align in my favour. I reach my destination 
and meet wonderful people.

On the ship, there are two decks and 
plenty of hammocks, several hundred peo-
ple, people with different faces. This is the 
real Brazil – I feel as if I were among Native 
Americans. The women are beautiful, they 
have slanted eyes, short noses, and coal-
black hair. I can smell marijuana, so I in-
stinctively join those guys. I feel I would be 
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safe there. We set sail; it gets dark after an 
hour. One of the guys approaches me and 
asks if I am hungry.

That is how I meet Xavier and his friend. 
A queue for food starts on one side of the 
ship; it moves very fast. I get to know some 
people in the process. The ship is age-old. The 
toilet door is wooden; inside the toilet, there 
is a hook like in a privy in the countryside. 
I reach the kitchen. The door keeps opening 
and closing all the time, and the cook serves 
rations in a second. Splat, splat, and everyone 

leaves with their ration of rice and chicken 
and sweet Brazilian coffee. May I have a vege-
tarian option, please, splat, a plate with chick-
en and rice to one hand, sweet coffee to the 
other hand, the door slams in my face, next. 
I am thinking, such a boat, so many people, 
and everyone is having chicken, how many 
such boats are sailing in Amazonia, Brazil, 
the world.  And what, everyone gets chicken? 
Then they come back and get chicken again?
Where do they keep all those chickens? We 
keep sailing. I am drinking beer from the bar, 

eating rice, smoking with the guys, our con-
versation is slow, English less than elementa-
ry, but we are laughing, some girls join us, and 
it gets merrier.

Only after a while, I notice how the river 
gets narrow and wide alternatively; there is 
the Amazon jungle on either side of the ship, 
with all those animals, hunting, death ma-
chine, and struggle for survival. It all starts 
now, and I am in the very centre of it. I am sur-
rounded by the largest rainforest in the world. 
I  get drowsy. I  need to get on my ham-
mock, which is a challenge in this crowd 
of people and with my one metre and nine-
ty centimetres. I  must look ridiculous. 
I sleep with the knees close to my face and 
I guess I am lying on the head of some guy who 
has hung his hammock under mine – I do not 
know when. Pot and beer do their thing, I fall 
asleep right away. I sleep only for a couple 
hours. Humidity, heavy air, and nature wake 
me up after four. It gets grey. I go to the bow. 
Amazing fog, silence, and sounds from the 
forests. I take some pictures. I get the perfect 
composition thanks to a guy with a hat, who 
is sitting nearby and not paying any attention 
to me. It gets brighter and louder every min-
ute. I see colours I have never seen before. 
Animals appear on the river banks. There are 
wild horses, the sun is rising, it is red, yellow, 
orange, very wet, and it gets hotter. I reach my 
destination after eighteen hours. I get to the 
Port of Manaus at about twelve o’clock. Every-
one takes their hammocks, luggage, and goes 
their own way. To me, it is a brand new world 
where I will spend the next two weeks.  





WYSPA

G D A Ń S K

dańska Wyspa Spichrzów to architektoniczna per-
ła Trójmiasta. Współczesny kształt tego terenu 
łączyć należy ze średniowieczem - już w XIII w. była 

to dzielnica przemysłowa z pierwszymi spichlerzami, fol-
warkiem miejskim, rzeźnią i wielopiętrowymi magazyna-
mi. Nie miały numerów, tylko inspirujące dziś dewelope-
rów i inwestorów nazwy (Deo, Król Dawid, Daleka Droga). 
Drewniane pomosty służyły do załadunku towarów nad 
brzegami rzek prosto do spichlerzy. Z obawy przed nie-
proszonymi gośćmi i grabieżami, w połowie XVI wieku 
dokonano przekopu Motławy, a do spichrzów dostać się 
było można przez zwodzone mosty. Po zmroku podnoszo-
no je i w ten sposób przestrzeń spichlerzy odcięta od resz-
ty miasta zyskała miano wyspy. Współcześnie potencjał 
urbanistyczny tego terenu wykorzystują z powodzeniem 
inwestorzy, a z rozwiązań architektonicznych korzysta-
ją zachwyceni turyści i dumni mieszkańcy Trójmiasta. 

WYSPA SMAKÓW
Najmocniej tętni życiem serce Wyspy Spichrzów, czyli 
spektakularna przestrzeń miejskiego food hallu – Sło-
ny Spichlerz w miejscu historycznego spichlerza Deo 
Gloria. Nowoczesny wystrój przywodzi na myśl loftowy 
klimat industrialny, przez co jest idealnym miejscem za-
równo na romantyczną kolację, jak i swobodnego drinka 
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NIEZAPOMNIANYCH 
WRAŻEŃ
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ze znajomymi. Gdański Słony Spichlerz to bo-
daj jedyna taka restauracyjna formuła w Trój-
mieście – w weekendy do 1 w nocy można tu 
zjeść dania z pełnej karty, a do 3 spokojnie 
korzystać z przestrzeni na przykład przy drin-
ku ze znajomymi. Jak przystało na miasto 
wolności, Słony Spichlerz jest synonimem 
demokratyczności i uniwersalizmu - obok 
siebie usiądą tu weganie, miłośnicy kuchni 
tajskiej, japońskiej, włoskiej i meksykańskiej, 
ale dosiąść się do nich może spokojnie amator 
schabowego albo owoców morza. Dziewięciu 
restauratorów serwuje tu różnorodne dania 
z kart inspirowanych kuchnią całego świa-
ta i kładzie szczególny nacisk na ich jakość 
i sezonowość. Żeby przedłużyć stan błogo-
ści, Słony Spichlerz zaprasza też na słodkie 
przysmaki, a toast za częste powroty można 
wznosić rozmaitymi trunkami – od regio-
nalnego piwa po wyszukane kompozycje 
smakowe drinków. 

Słony Spichlerz zaprasza już od godz. 8 
– wtedy serwuje sycące śniadania z różnych 
stron świata, a w ciągu dnia – lunche i obiady. 
Wielowymiarowy koncept na tysiącu metrów 
kwadratowych tworzy wspólną, otwartą prze-
strzeń dla wszystkich – bez względu na kuli-
narne upodobania. 

Rozległy, doskonale zaplanowany food 
hall to miejsce spotkań, odpoczynku i roz-
rywki. Na ósmym piętrze budynku znajduje 
się Roof Top. Rozciąga się stąd niezapomnia-
ny widok na krańce starówki, a wieczorami 
przestrzeń zamienia się w chilloutowy raj. 
To dlatego miejsce jest uwielbiane przez mu-
zyków – odbywają się tutaj niezapomniane 
koncerty, sety didżejskie i klimatyczne spo-
tkania. Na szóstym i siódmym piętrze mieści 
się dwupoziomowy Sassy Club z przestrzenią 
do tańca. 

WYSPA W PROCESIE
Bliskość Motławy i wielki potencjał Wyspy 
Spichrzów nie pozostawia inwestorów i ar-
chitektów obojętnymi. Nad Motławą powstał 
kompleks apartamentowo-hotelowy Deo Pla-
za z 341 pokojami hotelowymi (4-gwiazdkowy 
Hotel Radisson) i 120 apartamentami w bu-
dynkach usytuowanych na historycznych 
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parcelach po starych spichlerzach, znisz-
czonych podczas II wojny światowej. Znajduje 
się tu m.in. największe w Gdańsku centrum 
konferencyjne na 800 osób. Powstały już pla-
ny przekształcenia i zagospodarowania za-
bytkowych spichlerzy na hotel ze spa. 

Niebawem powstaną tu kolejne komplek-
sy hotelowo-mieszkaniowe, powierzchnie 
biurowe, handlowe i usługowe. Wciąż trwają 
tu prace nad zagospodarowaniem przestrze-
ni. To niebywały kąsek dla wszystkich miło-
śników piękna i pragmatyzmu. 

Wyspa Spichrzów, na której historia prze-
nika się ze współczesnością, to obowiązkowe 
miejsce do odwiedzenia na turystycznej ma-
pie Pomorza. 

ENGLISH

THE UNFORGETTABLE EXPERIENCE OF 
GRANARY ISLAND

There are few cities in Europe which blend tra-
dition and modernity like hospitable, open, and 
cosmopolitan Gdańsk. The best example of this is 
Granary Island. 

The island is an architectural pearl of Trici-
ty. Its present shape dates back to the Middle 
Ages – already in the 13th century, it was an 
industrial district with first granaries, an ur-
ban farm, a slaughterhouse, and multi-storey 
warehouses. The granaries did not have num-
bers but names that still inspire developers 
and investors (Deo, King David, Long Way). 
Goods were loaded directly to the granaries 
from wooden piers on the river bank. For fear 
of uninvited guests and plunder, the Motława 
River was dug, and the granaries could be 
accessed through drawbridges lifted for 
the night. From then on, the area cut off 
from the rest of the city was regarded as an 
island. At present, its urban potential is ex-
ploited by investors, while delighted tour-
ists and proud inhabitants of Tricity enjoy 
its architectural solutions. 

THE ISLAND OF FLAVOURS
The beating heart of Granary Island is Słony 
Spichlerz – a spectacular urban food hall on 

the site of former Deo Gloria Granary. Its 
modern decor refers to industrial loft interi-
ors, which makes it a perfect place both for 
a romantic dinner and a casual meet-up with 
a group of friends. Słony Spichlerz is prob-
ably the only such restaurant in Tricity – at 
the weekend, it serves dishes from the menu 
to 1 a.m. and it is open to 3 a.m. for all those 
who want to, for example, enjoy a drink with 
friends. Located in the city of freedom, Słony 
Spichlerz is a synonym of democracy and 
universality. Everyone will find something to 
their liking here – from vegan dishes, through 
Thai, Japanese, Italian, and Mexican cuisine, 
to seafood and traditional Polish pork chops. 
Nine restaurateurs offer a variety of dishes 
from all over the world made from quality and 
seasonal ingredients. To enjoy the state of 
bliss even longer, Słony Spichlerz also offers 
sweet delicacies and a wide range of alcoholic 
beverages – from regional beer to drinks with 
sublime combinations of flavours. 

The food hall is open from 8 a.m., serving 
delicious breakfasts from across the world in 
the morning and lunches and dinners during 
the day. The multidimensional concept on 
a thousand square metres is a shared and 
open space for everyone, regardless of their 
culinary preferences. 

The spacious and well-arranged food halls 
is a meet-up, relaxation, and entertainment 
spot. Roof Top on the eighth floor of the build-
ing gives stunning views of the Old Town and 
turns into a chill out paradise in the evening. 
That is why it is so popular among musicians 
– it holds unforgettable concerts, DJ sets, and 
atmospheric meet-ups. On the sixth and sev-
enth floor, you will find twostorey Sassy Club 
with dancing space. 

ISLAND UNDER 
DEVELOPMENT
The vicinity of the Motława River and the 
huge potential of Granary Island appeal to 
investors and architects. The area has been 
developed with apartment and hotel complex 
Deo Plaza offering 341 hotel rooms (4-star 
Radisson Hotel) and 120 apartments in build-
ings located on the site of historical granaries 
destroyed during the Second World War. It 
houses, among others, the largest in Gdańsk 
conference centre for 800 people. There are 
also development plans for turning the histor-
ical granaries into a spa hotel. 

Soon, the site will be developed into a ho-
tel and housing complex with office, retail, 
and service spaces. Development works are 
still ongoing. The area is a tasty morsel for the 
lovers of beauty and pragmatism. 

Granary Island, where tradition blends 
with modernity, is a must for all tourists visit-
ing Pomorze.  

SŁ ON Y SPICH LER Z ZA PR A SZA TEŻ NA 
SŁ ODK I E PR Z YSM A K I, A TOA ST ZA 
CZĘ STE POW ROT Y MOŻ NA WZ NOSIĆ 
ROZ M A IT Y M I TRU N K A M I – OD 
R EGIONA L N EG O PI WA PO W YSZ U K A N E 
KOM POZ YCJ E SM A KOW E DR I N KÓW.
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FALLINGWATER
HARMONIA CZŁOWIEKA Z NATURĄ
“STUDIUJ NATURĘ, KOCHAJ NATURĘ, BĄDŹ BLISKO NATURY, ONA CIĘ NIGDY 
NIE ZAWIEDZIE”- FRANK LLOYD WRIGHT.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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rzygnębia fakt, że najbardziej pożąda-
ne skojarzenie architektury z naturą 
wcale nie jest tak oczywiste i bezwa-

runkowe jak być powinno. Jeżeli jestem 
w mniejszości nie uważając, że człowiek ma 
prawo czynić sobie Ziemię poddaną to jednak 
wytrwam w tej mniejszości do końca i nic nie 
zmieni mojego przekonania, że jesteśmy tu 
tylko gośćmi i jako tacy nadużywamy gościn-
ności już od dawna, a zmiany przychodzą bar-
dzo powoli. 

Zdarza się, że oglądam program o ar-
chitekturze, w  którym właściciele domu 
przyznają, że jednym z priorytetów jakim 
kierowali się w fazie projektowanie to zwią-
zek domu z naturą. Ich marzeniem było, aby 
projekt wpisywał się w otoczenie, a nie zabu-
rzał go i był jak muchomor na zielonej łące. 
Boleję nad ilością “muchomorów” wokół 
mnie; w usprawiedliwieniu zrzucam winę na 
naszą historię i cenę jaką nasza rodzima ar-
chitektura zapłaciła za wszystkie zawieruchy. 
W jakimś sensie to nawet fascynujące obser-
wować historię wyrytą trendami królującymi 
w naszych domostwach.

Mówiąc o idealnym mariażu bryły z oto-
czeniem, chyba nie ma lepszego przykładu 
niż Fallingwater (ang. wodospad) zaprojekto-
wany przez Franka Lloyda Wright’a na zamó-
wienie rodziny Kaufmannów.

Ktokolwiek, kto będzie miał szczególną 
przyjemność odwiedzać Nowy Jork raczej 
na pewno w pewnym momencie swojej wi-
zyty uda się na Piątą Aleję, żeby podziwiać 
muzeum Guggenheima, którego twórcą 
jest ten największy architekt amerykański. 

Czy tylko po to, aby zobaczyć niepowta-
rzalną, organiczną bryłę, czy po to aby wejść 
do środka i podziwiać antresolę w kształcie 
ślimaka zwieńczoną wyjątkowym świetli-
kiem, czy też po to, aby zobaczyć ekspozycje 
i przejść przez słynne sale wystawowe, bez 
względu na cel wizyty, budynek ten na zawsze 
pozostanie w pamięci i nie pomylimy go z żad-
nym innym. 

Tym bardziej mogę zaskoczyć donosząc, 
że to jednak oddalony od Manhattanu o po-
nad 6 godzin jazdy samochodem Fallingwater 
jest uznany za największe dzieło Wrighta.
Dom Kaufmannów położony jest w stanie 
Pensylwania, około 90 minut jazdy samo-
chodem od miasta Pittsburgh. Nie ma opcji 
trafienia na niego przez przypadek czy też "po 
drodze". Do samego centrum dla odwiedzają-
cych trzeba dojechać samochodem przez las, 
a od parkingu czeka nas jeszcze dojście prze-
pięknie położoną ścieżką wsród drzew, co nie 
powinno zająć dłużej niż 15 minut.

Decydując się na jego zwiedzenie w więk-
szości przypadków jest to wycieczka zaplano-
wana właśnie w tym celu z możliwością zoba-
czenia jeszcze czegoś, na przykład muzeum 

W R A Z  Z E  S WOI M I 
N I E Z W Y K ŁY M I  DZ I E Ł A M I , 

F R A N K  L L OY D  W R IGH T 
DA Ł  N A M  C O Ś  J E S Z C Z E , 

A   M I A NOW IC I E  P OJ Ę C I E 
A RCH ITEKTU RY ORGA N ICZ N EJ. 

KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

P
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Andy Warhola w Pittsburghu, ale raczej nigdy odwrotnie. 
Niemniej jednak, od momentu kiedy dom został udostęp-
niony zwiedzającym w 1964 roku obejrzało go ponad 5 
milionów miłośników architektury. Dom zwiedzać można 
tylko z przewodnikiem w grupach, a bilety trzeba zakupić 
wcześniej przez internet.

Ponieważ nie należę do ludzi cieszących się poran-
kiem i  przysłowie kto rano wstaje, temu Pan Bóg 
daje to zdecydowanie nie moja bajka, byłam roz-
czarowana kiedy jedyne dostępne bilety na dzień, 
w którym mogliśmy wybrać się do Pensylwanii oka-
zały się być na 8:30 rano. Okazało się jednak, że 
pozorna niedogodność to najlepsza możliwa opcja 
i  jedyny moment, kiedy można zobaczyć dom bez 
turystów w tle.

To był jeden z tych perfekcyjnych, wiosennych dni. 
Idealny błękit nieba i jeszcze chłodno o poranku, ale jed-
nocześnie wiesz, że dosłownie za chwileczkę promienie 
słońca wezmą Ziemię w swoje ciepłe objęcia i ogrzeją nas 
w swojej łaskawości. 

Dom nie uchyla nam ani rąbka swojej tajemnicy dopó-
ki nie pokonamy leśnej ścieżki prowadzącej od centrum 
turystycznego. Położony w lesie jest zatopiony wśród 
drzew, otoczony tylko śpiewem  ptaków i szumem nie-
odłącznej wody, niewidoczny do ostatniego kroku, któ-
ry robimy idąc przez las.

Przed oczami zwiedzających staje nagle, w całej swojej 
okazałości. W jakimś sensie prawie niepozorny, a jedno-
cześnie majestatyczny i onieśmielający.

Ten moment, kiedy cała nasza grupa stanęła przed 
arcydziełem Wrighta i zapanowała cisza, którą można by 
nazwać nabożną jest niezapomniany. Są takie momentu 
w życiu, które pozostawiają w nas niezatarty ślad i dla 
mnie to był właśnie jeden z tych momentów. Nie wiem 
na ile spotęgowany tym, że jestem projektantem wnętrz; 
każdy ma swoją indywidualną formę percepcji, niepod-
ważalnie jednak na każdym, bez wyjątku, to miejsce robi 
wrażenie. Kiedy staliśmy tak w milczeniu, patrząc na obłe, 
charakterystyczne tarasy powoli zalewane słońcem, mia-
ło się wrażenie, że otwierają się drzwi do nowego zmysłu, 
zmysłu postrzegania i czerpania inspiracji.

Kiedy w 1935 roku Frank Lloyd Wright został poproszo-
ny przez rodzinę Kaufmannów o zaprojektowanie dla nich 
domu weekendowego, jego inspiracją stała się otaczająca 
go natura, a dokładniej skała, woda i roślinność. 
Wzburzona woda kaskadowych wodospadów jest moty-
wem przewodnim arcydzieła.

Kaufmanowie zakochani byli w otoczeniu, gdzie miał 
powstać ich dom, wyobrażali sobie jednak, że zostanie on 
usytuowany tak, aby z odległości mogli podziwiać ulubio-
ne wodospady. Ich architekt postanowił jednak popchnąć 
swój koncept o krok bliżej inspiracji i osadził budynek 

F A L L I N G W A T E R . . .



wsparty ponad nimi. Sytuując Fallingwater 
ponad wodospadem, Frank Lloyd Wright 
dał najlepszy wyraz jednemu ze swoich 
podstawowych przekonań o konieczności 
pojednania człowieka z naturą.

W dziejach wielkiej architektury powta-
rza się charakterystyczny wzór. Do stworze-
nia każdego dzieła potrzebny jest nie tylko 
geniusz wybitnego architekta, ale również 
otwartość klienta i jego wiara w promowa-
nie nowatorskich idei i rozwiązań. Owocna 
współpraca pomiędzy klientem a architek-
tem jest możliwa tylko w oparciu o wzajem-
ny szacunek i zaufanie. W tym sensie Frank 
Lloyd Wright i rodzina Kaufmannów stanowi-
li perfekcyjny tandem.

Projekt Fallingwater powstał w przecią-
gu kilku godzin oczekiwania na przybycie 
Edgara Kaufmanna. Tego dnia zapowiedział, 
że przybędzie do studia, aby obserwować 
postęp prac nad projektem. Nie zdążył prze-
śledzić żadnego etapu, bo kiedy przybył na 
miejsce Frank Lloyd Wright miał już gotowe, 
ręcznie zrobione szkice domu, łącznie z na-
zwą Falingwater widniejącą pod rysunkami 
planu, perspektywy i sekcji. Te rysunki, które 
były pierwszymi, stały się zarazem ostatnimi.

Wraz ze swoimi niezwykłymi dzieła-
mi, Frank Lloyd Wright dał nam coś jeszcze, 
a mianowicie pojęcie architektury organicz-
nej. Trend w architekturze promujący harmo-
nię pomiędzy ludzkimi domostwami a świa-
tem naturalnym. 

Jest to koncept, w którym otoczenie, 
budynek oraz wykończenie wnętrza sta-
ją się wspólną, nierozerwalną częścią 
jednej kompozycji.

Granica pomiędzy światem zewnętrznym 
a wnętrzem domu zostaje zatarta. W domu, 
nad wodospadem ten efekt został osiągnięty 
poprzez użycie tych samych kamiennych 
podłóg przechodzących z pokoju na taras. 

Kiedy Frank Lloyd Wright pracował nad 
projektem domu nad wodospadem miał 68 
lat. Nasuwa się wiele reakcji, z których "wow" 
jest najbardziej lakoniczną, ale i jakże słusz-
ną. Dla mnie to przykład  ludzkiego geniuszu, 
przesuwania własnych granic i wiary we wła-
sne możliwości. 

ENGLISH 

FRANK LLOYD WRIGHT – 
FALLINGWATER – HARMONY OF MAN 
AND NATURE 

‘Study nature, love nature, stay close to nature. It will 
never fail you. Frank Lloyd Wright. Were it not for 
the author, the quote might be associated with ev-
erything but architecture. It could appear in a menu 
of a vegan restaurant or be used by a travel agency 
promoting nature tours or as and a manifesto of 
a slow life movement.

It is actually depressing that the most desir-
able association of architecture and nature is 
not as obvious and unconditional as it should 
be. If I am in the minority not to think that 
man has the right to subdue the Earth, 
I would stay in the minority and continue 
to think we are only guests here, abusing 
the hospitality of our planet for too long, and 
changes are coming slowly. 

Recently, I was watching a show about 
architecture, where house owners admitted 
the harmony with nature was one of their 
priorities while designing the house. They 
wished the design to blend into its surround-
ings, not to disturb the picture and be like 
a fly agaric on a green meadow. I regret there 

Narożne okna otwierają się na zewnątrz, aby 
zaburzyć formę pokoju naturalnie kojarzone-
go z "czterema ścianami”.

Budowa Fallingwater została ukończona 
w 1937 roku i tego samego roku zdjęcie archi-
tekta ukazało się na okładce magazynu Time 
z rysunkami dzieła w tle.

W roku 1938, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(MOMA) w  Nowym Jorku poświęciło 
Fallingwater dwuletnią, wystawę objazdo-
wą. Niedługo później, charakterystyczny 
kształt ukazał się na okładkach magazynu 
Life i Architectural Forum. Zyskał miano naj-
bardziej rozpoznawalnego domu na świecie. 
Przychodzi mi na myśl wolne tłumaczenie an-
gielskiego idiomu, ale jakże oddające to, co 
zrobił architekt: podbił wyobraźnie świata 
(capture worlds imagination).
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are so many ‘fly agarics’ around me; in their defence, 
I blame our history for the prize our Polish architecture 
has paid for the turmoil. In some way, it is fascinating to 
observe history carved with trends reigning supreme in 
our houses.

Speaking of a perfect marriage of a building and its 
surrounding, I guess there is no better example than 
Fallingwater designed by Frank Lloyd Wright to the order 
of the Kaufmann family.

When in New York, at some point, you will surely visit 
the Guggenheim Museum on Fifth Avenue, designed by 
the greatest American architect. Regardless of the pur-
pose of your visit – whether it is to see the unique organic 
building, go inside and admire a snail-shaped entresol 
with a remarkable skylight, or to see the famous exhi-
bitions and exhibition rooms – you will never forget the 
building or mistake it for another.

It is therefore even more surprising that it is 
Fallingwater, located within a 6-hour drive of Manhattan, 
which is regarded as Wright’s greatest work.

The Kaufmann House is situated in the state of 
Pennsylvania, within a 90-minute drive from Pittsburgh. 
You will not get there by chance or ‘on your way’ some-
where. To get to the Visitors Centre, you need to drive to 
the forest and cover a path beautifully located among trees 
on foot, which should take less than 15 minutes.

In most cases, it is a planned trip combined with a visit 
to, for example, The Andy Warhol Museum in Pittsburgh, 
but seldom the other way round. Still, since 1964, when 
the building was opened to visitors, the house has been 
visited by over 5 million architecture buffs. It can only be 
visited on guided group tours, and you need to buy the 
tickets online in advance.

As I am not a morning person, and the saying that the 
early bird catches the worm is not my cup of tea, I was 
disappointed when the only tickets available for the day 
we could visit Pennsylvania were for the 8:30 trip. But it 
turned out that an apparent inconvenience was the best 
option and the only time when the house is not crowded 
with tourists.

It was one of those perfect spring mornings when 
you see the perfect blue sky and feel the morning chill but, 
at the same time, you know that the Earth will soon be 
embraced by the sunshine, which will make you feel safe 
and warm.

The house does not reveal its secrets until you go all 
the way through the forest from the Visitors Centre. It 
is hidden among trees, surrounded by birdsong and the 
sound of water. It does not emerge until you get out of 
the forest.

All of a sudden, it shows itself in all its glory – incon-
spicuous but majestic and awe-inspiring at the same time.

The moment when our group stopped in front of 
Wright’s masterpiece and relapsed into utter silence 
is unforgettable. Some moments in life leave an indeli-
ble impression on us, and to me, it was one of them. 
I do not know how much the feeling was intensified 
by the fact that I am an interior designer. Everyone 
has their own individual form of perception, but the 
place makes a huge impression on all visitors. When 
we were standing there in silence, looking at the rounded 
characteristic terraces soaking up in the sunshine, we felt 

as if some doors to a new sense, a sense of perception and 
inspiration, were opening.

In 1935, when Frank Lloyd Wright was asked by the 
Kaufmann family to design their weekend house, he 
drew inspiration from nature, and more precisely rock, 
water, and vegetation. 

The theme of the masterpiece is choppy water of cas-
cading waterfalls.

The Kaufmanns were in love with the area and they 
wanted their house to be situated in a place where they 
would be able to admire the waterfalls. Their archi-
tect, however, decided to go a step further and set the 
supported building over them. This way, Frank Lloyd 
Wright expressed one of his basic beliefs, namely that 
man should live in harmony with nature.

A characteristic pattern recurs in the history of 
great architecture. Every work of art requires not only 
the genius of a brilliant architect but also the openness 
of clients and their faith in promoting innovative ideas 
and solutions. The cooperation between the client and 
the architect may be fruitful only if it is based on mutu-
al respect and trust. In that sense, Frank Lloyd Wright and 
the Kaufmann family were a perfect team.

The design was drawn up within a few hours while 
Wright was waiting for Edgar Kaufmann. The client 
was coming to the studio that day to check on the prog-
ress of works. However, he did not have a chance to 
analyse anything because when he arrived at the stu-
dio, Frank Lloyd Wright was waiting for him with hand-
drawn sketches of the house, including the name 
‘Fallingwater’ under the drawings of the plan, per-
spective, and sections. Those first drawings soon 
became the last.

Along with his remarkable designs, Frank Lloyd 
Wright left us something more, namely the concept of or-
ganic architecture. It is an architectural trend promot-
ing harmony of houses and nature. 

According to this concept, the surroundings and the 
building and its interiors become an indispensable part of 
one composition.

The line between the outside world and the interi-
or is blurred. In the house over the waterfall, that effect 
was achieved through using the same stone floors lead-
ing from the room to the terrace. Corner windows open to 
the outside to disturb the form of a room naturally associ-
ated with ‘four walls’.

The construction of Fallingwater ended in 1937. That 
year, the architect made the cover of Time Magazine with 
some of his design drawings in the background.

In 1938, the Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York organised a two-year travelling exhibition 
on Fallingwater. Soon afterwards, the characteristic 
building made the covers of Life and Architectural 
Forum Magazines. It was dubbed the most recognis-
able house in the world. To describe what the archi-
tect did, I would say he captured the world’s imagination.

Frank Lloyd Wright designed Fallingwater when 
he was 68 years old. This evokes a  lot of different 
responses, among which ‘wow’ is the most laconic 
and accurate one. To me, the architect is an example of 
human genius, challenging your limits, and believing 
in yourself.   
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odczas wakacji czy w delegacji, niezależnie od cha-
rakteru i celu wyjazdu niezastąpionym kompanem 
w podróży jest smartfon. Zaczynając od zaplano-

wania dojazdu na lotnisko przez sprawdzenie prognozy 
pogody po wysyłanie maili i przeglądanie służbowych 
dokumentów – aplikacje i funkcje telefonów są nam 
pomocne na każdym kroku. Do tego, aby z nich korzy-
stać, potrzebny jest jednak dostęp do sieci. Na szczę-
ście znalezienie bezpłatnego Wi-Fi jest coraz łatwiej-
sze. Na lotniskach, dworcach, a nawet  w pociągach 
i autobusach dostępne są publiczne hotspoty. Logując 
się do otwartej sieci, trzeba być bardzo ostrożnym, by 
nie wpaść w sidła cyberprzestępców. 

Weźmy prosty przykład. Wylatujemy do Azji, gdzie 
będziemy negocjować kontrakt z potencjalnym partne-
rem biznesowym. Duża sprawa, duża odpowiedzialność. 
Powiedzmy, że czekając na przesiadkę, zatrzymujemy się 
w kawiarni na lotnisku. Łączymy się tam z poziomu tele-
fonu z otwartą siecią Wi-Fi, by przejrzeć pocztę i zrobić 
przelew. Nagle, przy próbie zapłacenia kartą za kawę do-
wiadujemy się, że nie mamy środków na koncie. Dzwonią 
też rozżaleni klienci, którzy otrzymali maila z wezwaniem 

PODRÓŻ ZA JEDEN
WYCIEK DANYCH

P

do zapłaty uregulowanej już przez nich faktury. Jak się 
później okaże z niewłaściwym numerem konta. Ilu z nich 
dało się naciągnąć? 

Oczywiście jest to ekstremalny przykład konse-
kwencji tego typu ryzykownych połączeń. Mimo to 
w zdigitalizowanym świecie trudno jest oprzeć się wra-
żeniu, że wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo 
– złośliwe oprogramowanie, phishing (wyłudzanie da-
nych) czy ataki typu „Man in the middle” (przechwy-
cenie przesyłanych informacji). Ryzyko jest zbyt duże, 
by to tak po prostu zostawić losowi. Przygody podczas 
podróży są fajne, ale tylko te z happy endem. 

Na szczęście są sposoby, by zabezpieczyć się przed 
tego rodzaju sytuacjami. Podstawa to oczywiście rozwa-
ga i odpowiednio przygotowane urządzenie np. wyposa-
żone w mobilny VPN. Ciekawym rozwiązaniem jest też 
autorski program BlackBerry – DTEK. Jest to aplikacja, 
której zadaniem jest sprawdzanie, czy jakakolwiek z za-
instalowanych aplikacji nie próbuje uzyskać dodatko-
wych zgód, czy wykraść jakichś danych z naszego tele-
fonu. Jest to szczególnie przydatne narzędzie choćby ze 
względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa po-
pularnego w ostatnim czasie programu do postarzania 
twarzy na zdjęciach. A takich niespodzianek w sklepach 
z aplikacjami kryje się więcej. DTEK pozwala kontrolo-
wać dostęp zainstalowanych programów do danych i na 
bieżąco monitorować poziom ochrony. 

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Nowe technologie i postępująca globali-
zacja otwierają przedsiębiorcom drzwi do 
zagranicznych rynków. Coraz częściej zda-
rza się, że nasze biuro jest tam, gdzie służ-
bowy komputer i telefon. Zarządzanie firmą 
z drugiego końca świata nie stanowi więk-
szego problemu np. kiedy aparat fotogra-
ficzny w telefonie zastępuje skaner. Zdjęcia 
dokumentów są nie tylko czytelne, również 
na wyświetlaczu smartfonu, ale też szyfro-
wane. Dodatkowo aplikacja Privacy Shade, 
dostępna w smartfonach BlackBerry ochro-
ni poufne informacje przed ciekawością 
osób postronnych np. innych pasażerów po-
ciągu. Dzięki niej w zatłoczonych miejscach 
możemy przyciemnić wyświetlacz, zosta-
wiając czytelny jedynie fragment ekranu, 
ograniczając tym samym podgląd do cało-
ści wyświetlanego dokumentu. Dzięki temu 
osoba zaglądająca nam przez ramię nie ma 
możliwości odczytania wrażliwych danych, 
które aktualnie przeglądamy.

Korzystanie z  urządzeń mobilnych 
w miejscach publicznych zawsze wiąże się 
z pewnym ryzykiem i to niezależnie od sze-
rokości geograficznej. Czy to w europejskiej 
stolicy, czy na kontynencie azjatyckim łą-
czenie się z otwartymi niezabezpieczonymi 
sieciami Wi-Fi, a w szczególności logowanie 
się za ich pośrednictwem np. do bankowości 
elektronicznej lub skrzynki mailowej stano-
wi poważne zagrożenie w postaci wycieku 
danych, a nawet przejęcia kontroli nad urzą-
dzeniem. Raczej nie byłaby to najlepsza pa-
miątka z podróży. 

ENGLISH

A TRIP FOR ONE… DATA LEAKAGE

On vacation or a business trip, whatever the 
nature and purpose of your journey, a smart-
phone is an indispensable companion. It can 
help you every step of the way – from plan-
ning your transport to the airport, through 
checking the weather, to sending e-mails and 
browsing company documents. But to use all 
these apps you need an Internet connection. 
Luckily, it is getting easier to find free Wi-Fi 
network. Public hotspots are available at air-
ports, railway stations, and even on trains and 
buses. However, when you connect to a public 
network, you need to be careful not to fall vic-
tim of cyber-criminals. 

Take a simple example. You are going to 
Asia, where you are going to negotiate a con-
tract with a prospective business partner. 
A big deal and big responsibility. Let’s say that 
you go to an airport café while waiting for your 
flight. You connect to a public Wi-Fi network 
to check your e-mail and make a transfer. All 
of a sudden, when you try to pay for your cof-
fee, it turns out your bank account is empty. 
You get phone calls from resentful clients who 
got an e-mail with a call for payment for an in-
voice they have already paid. As it later turns 
out, the back account number is incorrect. 
How many of them got tricked? 

Of course, this is an extreme example of 
the consequences of such risky connection. 
Still, in the digitalised world, it seems that 

there is danger everywhere – malware, phish-
ing, or attacks such as ‘the man in the middle’ 
(intercepting information). The risk is too 
high to leave it to fate. Adventures are great 
but only those which have a happy ending. 

Luckily, you can now protect yourself 
from such situations. Basically, you need to 
be careful and secure your device, e.g. with 
a mobile VPN. Another interesting solution is 
BlackBerry author software – DTEK. This app 
verifies whether any of the apps installed on 
the phone tries to obtain additional consent 
or steal any data from your phone. It is a par-
ticularly useful tool in such doubtful situa-
tions as the safety of the recently popular face 
ageing app. There are plenty of such surprises 
in app stores. DTEK allows you to control the 
access of software to your data and monitor 
the security level on an ongoing basis. 

New technologies and growing globali-
sation open up foreign markets for entre-
preneurs. More and more often, our office is 
where our company computer and phone are. 
Running your business from across the world 
is not a problem when, for example, a phone 
camera serves as a scanner. Photos of docu-
ments are not only legible, also on the smart-
phone screen, but encrypted, too. Moreover, 
Privacy Shade app available in BlackBerry 
phones protects your confidential informa-
tion from bystanders, such as fellow passen-
gers on the train. In crowded places, you can 
shade your screen, leaving only a part of it 
visible and thus limiting the page preview. As 
a result, a person looking over your shoulder 
cannot read the sensitive data you are brows-
ing at a given time.

Using mobile devices in public space al-
ways involves certain risk, regardless of lat-
itude. Be it in a European capital or in Asia, 
when you use unsecured Wi-Fi networks and, 
in particular, log in to banking apps or e-mail, 
you risk data leakage or even losing control 
over the device. It would not be the perfect 
travel souvenir.  

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH ZAWSZE WIĄŻE SIĘ 
Z PEWNYM RYZYKIEM...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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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".

 
 KELNERZY 
      TOWARZYSZA P.

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

GRZEGORZ RZECZKOWSKI, „OBCYM 
ALFABETEM. JAK LUDZIE KREMLA 
I PIS ZAGRALI PODSŁUCHAMI”, WYD. 
ARBITROR, WARSZAWA 2019

Prawdą jest, co wieszczył Wyspiański: klu-
czem do zrozumienia polskiej rzeczywistości 
jest sen. Trwamy w dusznej malignie, męcząc 
się majakami i koszmarami, a jednocześnie 
nie chcąc się z nich wybudzić. Tylko pogrą-
żeniem w głębokim transie – tym najnow-
szym, w którym od dekady utrzymuje nas 
demoniczny hipnotyzer Jarosław Kaczyński 
– można tłumaczyć, że książka dziennika-
rza Grzegorza Rzeczkowskiego, prawdziwie 
wstrząsająca, sensacyjna i zestawiająca nie-
pokojące fakty w sposób dotkliwy i dociekli-

wy, nie tylko nie staje się zaczynem pisowskiej 
Watergate, ale w przedziwny sposób omija 
wszystkie systemy alarmowe, jakie świado-
my naród musi mieć, jeśli chce przetrwać 
jako byt wolny i niezależny. I które już dawno 
powinny w naszym kraju ostrzegawczo wyć. 

Analityczny wysiłek Rzeczkowskiego – 
w którym zastąpił on polskie tajne służby, 
w najlepszym przypadku opieszałe, w gor-
szym zaś obojętne na bezpieczeństwo pań-
stwa – jednoznacznie dowodzi, że afera pod-
słuchowa z 2014 roku nie była, jak się ciągle 
usiłuje nam wmawiać, osobliwą fanaberią 
niesfornego biznesmena oraz podległych 
mu kelnerów z jednej z warszawskich knajp 
dla vipów, ale precyzyjną operacją rosyjskich 
służb specjalnych, której celem było politycz-

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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notist, Jarosław Kaczyński. This is the only explanation 
why the book of Grzegorz Rzeczkowski, truly horrifying, 
sensational, and compiling disturbing facts in an incisive 
and sharp way, does not initiate the Watergate scandal of 
the Law and Justice Party, but somehow eludes all alarms 
which a conscious nation should have to survive as a free 
and independent being. The alarms which should have 
gone off a long time ago.

The journalist stands in for the Polish intelligence 
agencies, tardy in dealing with the case or even indifferent 
towards the country’s safety. His analytical effort clearly 
shows that the socalled tap scandal of 2014 was not, as it 
is claimed, a sudden whim of an unruly businessman and 
his waiters from one of Warsaw restaurants for VIPs, but 
a precise operation of the Russian secret service aimed at 
bringing about a political revolution in Poland. On the one 
hand, they wanted to strike at the heart of Tusk’s govern-
ment, who got involved in Ukraine, and on the other 
hand, to carry Poland away from the European Union 
and strengthen the political formations contesting the 
Western system of values. Last but not least, they wanted 
to prevent the Polish government from taking Russian 
coal off the market. 

According to Rzeczkowski, thanks to their influence 
in Polish politics, media, secret service, and business, the 
Russians managed to achieve these goals. An internal 
beneficiary of this political scheming was the Law and 
Justice Party, which came to power in 2015. An openend-
ed question put by Rzeczkowski is whether in 2014 or late 
2013 there was some kind of conspiracy between the then 
opposition (the Law and Justice Party) and Moscow or 
whether Putin’s people helped Kaczyński’s party win the 
elections while doing their own business. The journalist 
believes that this question should be addressed by a Sejm 
investigative committee. At the same time, he adds that 
the Law and Justice party is not interested in clarifying 
the mystery. 

The more so, if there is no investigation that could help 
solve the greatest Polish political scandal since the mar-
tial law period, we should, Ladies and Gentlemen, read 
Grzegorz Rzeczkowski’s book and get acquainted with the 
facts provided therein. I truly encourage you to do so, espe-
cially because what you will find there is more sensational 
than 95 per cent of novels, films, and TV series classified as 
political fiction. 

ne trzęsienie ziemi w Polsce. Z jednej strony chodziło o to, 
by uderzyć w rząd Tuska, który zaangażował się w sprawy 
ukraińskie, z drugiej – by rozerwać bliskość Polski z Unią 
Europejską, umacniając te formacje polityczne, które 
kontestują zachodni system wartości, z trzeciej wreszcie 
– by nie pozwolić polskim władzom na wyeliminowane 
z rynku rosyjskiego węgla. 

Rzeczkowski pisze, że dzięki wpływom w polskiej poli-
tyce, mediach, tajnych służbach oraz biznesie, Rosjanom 
udało się te cele zrealizować w stu procentach. A we-
wnętrznym beneficjentem tych machinacji stała się partia 
Prawo i Sprawiedliwość, która dzięki aferze taśmowej ob-
jęła władzę w 2015 roku. Otwartym pytaniem – na które 
Rzeczkowski nie stawia jednoznacznej odpowiedzi – jest 
to, czy w 2014 roku lub pod koniec 2013 roku doszło do cze-
goś w rodzaju „zmowy” między ówczesną opozycją (czyli 
PiS-em właśnie) a Moskwą, czy też ludzie Putina, kręcąc 
swoje lody, pozwolili partii Kaczyńskiego doślizgać się do 
władzy po odpowiednio wysokiej fali, którą sami wytwo-
rzyli. Dziennikarz twierdzi, że na to pytanie winna dać od-
powiedź sejmowa komisja śledcza, którą należy powołać, 
jednocześnie dopowiada otwarcie, że PiS nie jest żadnym 
wyjaśnianiem zainteresowany. 

Tym bardziej zatem - skoro nie zanosi się na śledztwo, 
które pomogłoby rozwikłać największą polską aferę po-
lityczną od czasów wprowadzenia stanu wojennego – 
należy, szanowni Państwo, czytać książkę Grzegorza 
Rzeczkowskiego i poznawać zawarte w niej oszałamiające 
fakty. Do czego szczerze zachęcam, zwłaszcza, że to, co 
w niej znajdziecie, jest bardziej sensacyjne niż 95 procent 
powieści, filmów i seriali z tzw. political fiction. 

ENGLISH

WAITERS OF COMRADE P.

Grzegorz Rzeczkowski, ‘Obcym alfabetem. Jak ludzie 
Kremla i PiS zagrali podsłuchami’, published by Arbitror, 
Warsaw 2019

Wyspiański was right: the key to understanding Polish 
reality is dream. We are thrashing around feverishly, tor-
mented by phantoms and nightmares, and, at the same 
time, we do not want to wake up. We are living as if in 
a trance – kept in this state for a decade by a demonic hyp-

4 7 – 4 7K E L N E R Z Y  T O W A R Z Y S Z A  P .

N A L E Ż Y,  S Z A NOW N I  PA Ń S T WO,  C Z Y TAĆ  K S I Ą Ż K Ę 
GR Z E G OR Z A  R Z E C Z KOWS K I E G O  I   P OZ N AWAĆ 
Z AWA RT E  W   N I E J  O S Z A Ł A M I A JĄC E  FA KT Y.  D O 
C Z E G O  S Z C Z E R Z E  Z AC H Ę C A M ,  Z W Ł A S Z C Z A ,  Ż E 
T O,  C O  W   N I E J  Z N A J DZ I E C I E ,  J E S T  BA R DZ I E J 
S E N SAC YJ N E  N I Ż  95  PRO C E N T  P OW I E Ś C I , 
F I L MÓW  I   S E R I A L I  Z   T Z W.  P OL I T IC A L  F IC T IO N.
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

limpizm ma problem. Świat się zmienia - niekoniecz-
nie na lepsze - i ruch olimpijski również chce się 
dostosować. Nie próbuje przywrócić blasku tra-

dycyjnym, wiekowym zmaganiom atletów, woli dosto-
sować się do świata. Robi to, co jest w dzisiejszym świecie 
powszechne, choć w przypadku ruchu olimpijskiego przynaj-
mniej dość bezpieczne – podąża za głosem ludu. Czego lud 
chce, to dostaje, co lud akurat wielbi, to jest mu podawane.   

Już za rok w Tokio, podziwiać będziemy wspinaczkę spor-
tową, skateboarding i surfing. Pojawi się też koszykówka ulicz-
na 3x3, w której najbardziej szefowi MKOl podoba się słowo 
„uliczna”, bo zbliżona do „miejskości”. I całe szczęście, że na 
razie program igrzysk się rozrasta. Jeszcze kilka lat temu bo-
wiem bliskie odejścia do olimpijskich zaświatów były zapasy, 
szeptano też o boksie. Słaba oglądalność w telewizji, trybuny 
w halach również świeciły pustkami. Niewiele brakowało, by 
owe ważkie, tradycyjne dyscypliny podzieliły los przeciąga-
nia liny (obecnego na igrzyskach do 1920 roku) peloty (tylko 
w 1900) czy krykieta i krokieta (również tylko 1900).

Być może ów breakdance czyli taniec połamianiec, jak 
niegdyś nazywano tę niewątpliwie wymagającą sztukę, jest 

O

PO ŁA MANIEC

symbolem desperackiej próby uratowania igrzysk. Tak – ra-
towania, bo my kibice, widzowie, dziennikarze najbardziej 
skupiamy się na efekcie ostatecznym, pięknie opakowa-
nym i emocjonującym. A tymczasem chętnych do zorga-
nizowania olimpijskiego szczytu jest coraz mniej. W 2024 
roku igrzyska zorganizuje Paryż, który był jedynym kandy-
datem po tym jak doszedł do porozumienia z Los Angeles. 
Miasto Aniołów dzięki temu układowi zorganizuje igrzyska 
cztery lata później. Z walki o prawa igrzysk, czy to letnich, 
czy zimowych, raz za razem wycofują się kolejni kandyda-
ci, najczęściej po lokalnych referendach.  Niedługo orga-
nizatorzy będą przez MKOl wskazywani a dyscypliny będą 
narzucane z góry i dobierane pod kątem „miejskości”. Nic 
tylko trzymać kciuki...   

ENGLISH

OLYMPIC BREAKDANCE

Five years from now, between 2 and 18 August, when you 
hear hip hop sounds and rhythms coming from Paris, you 
should know that the Olympics have just come. With a bang, 
with poweroves, freeze, drop, and footwork – because these 
are the figures of the new Olympic discipline – breakdance.

The Olympic Games have expanded to 339 competi-
tions. This means 339 sets of medals. But also total ano-
nymity of medallists. Even the greatest heroes get lost in 
the crowd when they are stuck in a niche. But that does 
not seem to bother anyone.

Olympism is in trouble. The world is changing – not nec-
essarily for the better – and the Olympic movement wants to 
adapt to that change. It does not strive to restore the Games 
to their former glory and return to a traditional combat of 
athletes; it prefers to adapt to the circumstances. It follows 
the voice of the people, which is common nowadays, just to 
be on the safe side. People get what they want. People are 
served what they love.

Next year, in Tokyo, we will see competitions in sport 
climbing, skateboarding, and surfing. There will also be 
street basketball, which the Head of the IOC likes for the 
word ‘street’, because it is close to ‘urban’. Luckily, the 
programme of the Olympic Games has been expanding. 
A few years ago, wrestling and boxing were on the verge 
of fading into Olympic oblivion. Poor TV ratings, emp-
ty stands in the halls. Those important traditional disci-
plines nearly suffered the fate of tug-of-war (present at the 
Olympics until 1920), pelota (only in 1900), and cricket 
and croquet (also only until 1900). Maybe the demanding 
art of breakdance is a symbol of a desperate attempt to 
save the Olympics. Yes, we are talking about saving, be-
cause we, fans, spectators, and journalists usually focus 
on the outcome, full of emotions and beautifully served. 
Meanwhile, there are fewer and fewer countries that want 
to host the Olympic summit. In 2024, the Olympic Games 
will be held in Paris, which was the only candidate after it 
reached the agreement with Los Angeles. City of Angels 
will organise the Olympic Games four years later. More 
and more candidates back out from hosting summer or 
winter Games, usually after local referenda. Soon, the or-
ganisers will be appointed by the IOC, and the disciplines 
will be imposed and selected for their ‘urban character’. 
Keep your fingers crossed…   

KIEDY ZA PIĘĆ LAT, MIĘDZY 2 A 18 SIERPNIA, USŁYSZYCIE 
DOBIEGAJĄCE Z PARYŻA BRZMIENIA I RYTMY HIP HOP, WIEDZCIE, 
ŻE DO WASZYCH DOMÓW WDARŁY SIĘ WŁAŚNIE IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE. Z PRZYTUPEM, Z POWERMOVES, Z FREEZE’EM, 
DROPEM I FOOTWORKAMI – BO TAK NAZYWAJĄ SIĘ FIGURY 
W TEJ…NOWEJ DYSCYPLINIE SPORTU – BREAKDANCE.

OLIMPIJSKI
TANIEC
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Ruszaj na wakacje z Poznania!
   Go on holiday from Poznań! 
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KIJÓW  - DOTKNĄĆ
ZŁOTEJ BRAMY
SIĘGAJĄCA SCHYŁKÓW STAROŻYTNOŚCI HISTORIA KIJOWA SKUPIA 
NICZYM W SOCZEWCE BOGACTWO I DRAMATURGIĘ DZIEJÓW 
TEGO REGIONU EUROPY.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO     ZDJĘCIA: 123RF.COM

Początki tej obecnie prawie 3 milionowej metropolii wy-
wodzą się z czasów wielkiej wędrówki ludów i upadku Ce-

sarstwa Rzymskiego. Osada położona na szlaku handlowym, 
łączącym Bizancjum ze Skandynawią szybko się rozwijała, ale 
przez to stawała się łakomym łupem wielu najeźdźców. Od 
IX wieku Kijów został stolicą Rusi Kijowskiej, której władca, 

Włodzimierz I Wielki, przyjął ok. 988 roku chrzest w ob-
rządku wschodnim, dając tym początek chrystianizacji tej 
prawosławnej części Europy. W roku 1240 miasto zostało pod-
bite przez Tatarów, podczas ich wielkiego najazdu na Europę. 
W kolejnym wieku, Wielki Książę Litewski Olgierd, przyłączył 
je do terytorium Litwy, a w 1569 roku – wskutek ustaleń Unii 
Lubelskiej tworzącej Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Polski 
i Litwy), Kijów został włączony do Korony Polskiej. W poło-
wie XVII wieku, przywódca powstania kozackiego Bohdan 
Chmielnicki zdobył miasto, które następnie zostało oddane 
wraz z częścią Ukrainy pod faktyczną władzę carów Rosji. 
W 1920 roku, po ciężkich walkach z wojskami Ukraińskiej 
Republiki Ludowej, Kijów zdobyła Armia Czerwona. W 1991 
roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, Kijów stał się stoli-
cą niepodległego państwa ukraińskiego.

Współczesny Kijów to jedno z największych miast tej 
części Europy i tętniąca życiem metropolia. Skupia w sobie 
wydarzenia społeczne i polityczne kraju, którego jest sto-
licą, a jego największy centralny plac – Majdan Nezałeżno-
sti, uchodzi za symbol największych przemian i aspiracji 
współczesnej Ukrainy.

Na Majdan trzeba przybyć, ale co jeszcze warto zobaczyć 
w Kijowie? Z pewnością Sobór Mądrości Bożej i zespół klasz-
torny Ławry Peczerskiej. Z pietyzmem odrestaurowane świą-
tynie będące symbolem wiary i tradycji ukraińskiej Cerkwi. 
Oba obiekty znajdują się też na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Oczywiście to nie jedyne świątynie warte odwiedze-
nia, pozostają jeszcze monastery św. Cyryla i zrekonstruowa-

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

KIJÓW-BORYSPOL: ROZKŁAD WIOSNA-JESIEŃ 2019, DWA RAZY 
W TYGODNIU ŚRODA I NIEDZIELA, LINIA LOTNICZA RYANAIR.
KIJÓW-ŻULIANY: ROZKŁAD WIOSNA-JESIEŃ 2019, DWA RAZY 
W TYGODNIU ŚRODA I NIEDZIELA, LINIA LOTNICZA WIZZ AIR.

KIEV-BORISPOL: FLIGHT SCHEDULE SPRING – AUTUMN 2019, TWICE 
A WEEK, WEDNESDAY AND SUNDAY, RYANAIR. 
KIEV-ZHULIANY: FLIGHT SCHEDULE SPRING – AUTUMN 2019, TWICE 
A WEEK, WEDNESDAY AND SUNDAY, WIZZ AIR.



KIJÓW  - DOTKNĄĆ
ZŁOTEJ BRAMY

L E T ' S  F L Y

ny św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, oraz cerkiew 
św. Andrzeja. Wśród zrekonstruowanych budowli znajduje 
się też słynna Złota Brama – symbol świetności dawnego Ki-
jowa. Eksploratorzy miejsc niezwykłych powinni odwiedzić 
Muzeum Jednej Ulicy, oryginalne świadectwo przemijania 
i zmian jednej kijowskiej ulicy, niesamowite Muzeum Minia-
tur i dom autora Mistrza i Małgorzaty – Michaiła Bułchakowa. 
Miniony wiek pozostawił pamięć o wydarzeniach tragicznych 

– ma to też odzwierciedlenie w miejscach pamięci i muzeach: 
Wielkiego Głodu, II wojny światowej i atomowej katastrofy 
Czarnobyla. Dysponującym czasem proponujemy wart obej-
rzenia wspaniały skansen Pirogovo z obiektami budownictwa 
ludowego z całej Ukrainy.

Będąc w Kijowie nie można też nie spróbować dań 
ukraińskiej kuchni serwowanej w klimatycznych loka-
lach i restauracjach.  

  IN ENGLISH

KIEV – TO TOUCH THE GOLDEN GATE 

THE HISTORY OF KIEV, GOING BACK TO THE AFTER-
NOON OF ANTIQUITY, FOCUSES AS IN A LENS THE 
WEALTH AND DRAMA OF THIS PART OF EUROPE.

The origins of this nearly 3-million-strong metropolis date 
back to the Migration Period and the fall of the Roman Em-
pire. The settlement situated on the trade route connecting 
Byzantium and Scandinavia grew rapidly and thus it became 
a desirable haul for many invaders. From the 9th century, Kiev 
was the capital of Kiev Russia and its monarch, Vladimir I the 
Great was baptised in 988 in Eastern rite brining Christian-
ity to this Russian Orthodox part of Europe. In 1240, the city 
was conquered by Tatars during their great raid in Europe. In 
the next century, Algirdas, Grand Duke of Lithuania, incor-
porated Kiev into the Grand Duchy of Lithuania, and in 1569, 
in the aftermath of Union of Lublin, the Polish-Lithuanian 
Commonwealth was established and Kiev was transferred to 
the Crown of the Kingdom of Poland. In the middle of the 17th 
century, Bohdan Khmelnytsky, a leader of a Cossack rebellion 
conquered the city, which was then transferred, together with 
a part of Ukraine, under the rule of Russian tsars. In 1920, af-
ter fierce battles with the Ukrainian National Republic army, 
Kiev was defeated by the Red Army. In 1991, after the col-
lapse of the USSR, Kiev became the capital of the independ-
ent state of Ukraine. 

Modern Kiev is one of the largest cities in this part of Eu-
rope and a vibrant metropolis. As the capital of the country, it 
focuses all social and political events, and its largest central 
square, Maidan Nezalezhnosti (Independence Square) 
is the symbol of transformations and aspirations of con-
temporary Ukraine. 

You must come to see Maidan obviously, but what else is 
worth seeing in Kiev? By all means, Saint Sophia’s Cathedral 
(dedicated to the Holy Wisdom) and the Pechersk Lavra, the 
monastery complex. Meticulously renovated churches are the 
symbol of faith and tradition of Ukrainian Orthodox church. 
Both buildings are inscribed as UNESCO World Heritage Sites. 
Of course, there are not the only churches worth visiting. 
There is also Saint Cyril’s Church, restored Saint Michael’s 
Golden-Domed Monastery, and Saint Andrew’s Church. 
Among renovated building there is also famous Golden Gate 

– the symbol of old Kiev’s glory. The explorers of unusual sites 
should visit One Street Museum, the original testimony of 
time passing by and changes of one street in Kiev, the incredi-
ble Museum of Miniatures, and the house of Mikhail Bulgakov, 
the author of “The Master and Margarita”. The previous centu-
ry has left tragic memories – it is also reflected in memorials 
and museums: of the Great Famine, WW2 and catastroph-
ic accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant. If you 
have time on your hands, make sure you go and see mag-
nificent Pirogrovo Open-Air Museum of folk architecture 
and life in entire Ukraine. 

When in Kiev, you have to try Ukrainian cuisine served in 
cosy eateries and restaurants. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL
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CHARKÓW             
KWINTESENCJA WSCHODNIEJ UKRAINY

MÓWI SIĘ, ŻE CHARKÓW TO KULTURA WSCHODNIEJ UKRAINY ZAMKNIĘTA 
W PIGUŁCE. DZIŚ W TYM PRAWIE DWUMILIONOWYM MIEŚCIE, DRUGIM POD 
WZGLĘDEM WIELKOŚCI NA UKRAINIE, NA KTÓRE SPOGLĄDA Z WYSOKOŚCI SAM 
WŁODZIMIERZ ILJICZ LENIN, ZNAJDZIEMY DOŚĆ SPORO ATRAKCJI.

TEKST: MARTA NOWACKA    ZDJĘCIA: 123RF.COM

Niegdyś prężnie rozwijający się ośrodek 
przemysłu maszynowego (przed rozpadem 

Związku Radzieckiego był trzecim, po Moskwie 
i Petersburgu, największym ośrodkiem w tej 
dziedzinie w kraju), Charków był nazywany stoli-
cą rosyjskiej części Ukrainy. W samym mieście 
ludność porozumiewa się zarówno po rosyjsku, 
jak i ukraińsku, choć na ulicach słychać przede 
wszystkim rosyjską mowę.

NIEZWYKŁA  MIESZANKA 
SACRUM
W Charkowie nietrudno o widok monumental-
nych, poradzieckich budynków, pomiędzy które 
wplatają się wielobarwne, charakterystyczne 

dla prawosławia (religii tu dominującej) cerkwie 
i sobory oraz inne świątynie (katedry, synago-
gi). Do zabytkowych obiektów sztuki sakralnej, 
którymi najbardziej szczycą się mieszkańcy 
miasta, należą:
• Sobór Zwiastowania Pańskiego – jeden z naj-

bardziej imponujących zabytków i najważ-
niejszy sobór Charkowa, o elewacji zewnętrz-
nej przypominającej cukierki w paski, ma 
pięciobiegunową, neobizantyjską strukturę 
i 80-metrową dzwonnicę, a w środku zmieści 
się nawet 4000 osób;

• Sobór Pokrowski – zabytek w stylu kozackie-
go baroku (XVII w.) z charakterystycznymi 
wyniosłymi kopułami;

CHARKÓW: OD PAŹDZIERNIK 2019, DWA RAZY W TYGODNIU CZWARTEK 
I NIEDZIELA, LINIA LOTNICZA RYANAIR.

KHARKIV: FROM OCTOBER 2019, TWICE A WEEK THURSDAY AND SUNDAY, RYANAIR .

• Sobór Uspieński – z  XVIII w. z charaktery-
styczną wieżą – dzwonnicą (z 1. poł. XIX w.), 
która jest jednym z symboli miasta, a także 
doskonałym punktem orientacyjnym. W jego 
wnętrzu mieści się dziś Filharmonia;

• Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – rzymskokatolicka świątynia wznie-
siona w stylu neogotyckim;

• Synagoga Tempel – największa bożnica na 
Ukrainie i druga w Europie.

SERCE MIASTA
Centralną część miasta stanowi ogromny 
Plac Wolności w kształcie kropli wody, zwa-
ny popularnie przez mieszkańców żarówką. 
Jest on pięciokrotnie większy od Placu Czer-
wonego w Moskwie (6. co do wielkości w Eu-
ropie i 14. na świecie). 
Nie oddalając się od centrum zobaczymy jedne 
z najciekawszych charkowskich budowli, m.in.:
• budynek Gospromu – pierwszy sowiecki 

drapacz chmur z żelbetonu, wybitny przykład 
architektury ZSRR lat 20. i 30.;

• kompleks Uniwersytetu Charkowskiego, 
przed którym stoi pomnik Bazylego Karazi-
na – projektodawcy uczelni, która nosi dziś 
jego imię;

• Akademia Inżynieryjno-Pedagogiczna – 
najstarszy klasycystyczny budynek w Char-
kowie (powstały w latach 1766-1777);

•  zabudowa miejska z XVIII i XIX w., do której 
należą przepiękne pałace Katarzyny II i arcy-
biskupi;
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•  ulica Sumska – jedna z najstarszych i najcie-
kawszych ulic w mieście. Warto wybrać się po 
niej na spacer – przegląd stylów architektonicz-
nych z różnych epok gwarantowany.

MIEJSKIE ROZRYWKI
Zwiedzanie Charkowa nie może obyć się bez 
wizyty w Parku Gorkiego – to jeden z najcie-
kawszych powstałych w ostatnim czasie par-
ków rozrywki, nie tylko na Ukrainie, ale też 
w Europie i główny atrybut turystyczny miasta. 
W tym nowoczesnym kompleksie znajdziemy 
rozmaite atrakcje – największy na Ukrainie dia-
belski młyn o wysokości 55 m, a nawet jezioro 
z łabędziami.

Charków zapewnia turystom szeroki wa-
chlarz rozrywek (dyskoteki, kręgielnie itp.), 
a także atrakcji kulturalnych – działa tu aż 6 scen 
teatralnych. Warto też odwiedzić Muzeum Sztu-
ki, którego kolekcja liczy 20 tys. prac.

MIEJSCE WAŻNE DLA POLAKÓW
Charków to też miejsce szczególne dla Polaków 
– wiele osób przyjeżdża tu specjalnie po to, by 
odwiedzić cmentarz ofiar totalitaryzmu sowiec-
kiego w Piatichatkach, na którym spoczywają 
ofiary Wielkiej Czystki Stalina oraz oficerowie 
Wojska Polskiego, zamordowani przez NKWD 
w 1940 roku. 
W latach 70. XX wieku do Charkowa jeździły 
z Poznania pociągi przyjaźni w ramach wymiany 
i integracji przodowników pracy. Do dziś jest to 
miasto partnerskie Poznania.  

  IN ENGLISH

KHARKIV – THE ESSENCE OF EAST-
ERN UKRAINE

THEY SAY KHARKIV IS THE CULTURE OF 
EASTERN UKRAINE IN A NUTSHELL. TODAY, 
IN THIS NEARLY TWO-MILLION-STRONG 
CITY AND THE SECOND LARGEST IN 
UKRAINE THAT IS CLOSELY WATCHED BY 
THE STATUE OF VLADIMIR ILICZ LENIN HIM-
SELF, YOU CAN FIND PLENTY OF TOURISTS 
ATTRACTIONS.

Once a thriving centre of machine-building 
industry (before the collapse of the USSR, it was 
the third, right after Moscow and Saint Peters-
burg, largest industrial centre in the country), 
Kharkiv was called the capital of the Russian part 
of Ukraine. The people in Kharkiv speak both 
Russian and Ukrainian, however on the streets 
Russian prevails. 

THE UNUSUAL BLEND OF THE 
SACRED 
In Kharkiv, it is easy to find the monumental, 
post-Soviet buildings interspersed with mul-
ti-coloured, Russian Orthodox (a dominating 
religion in Ukraine) churches, church coun-

cils and other sanctuaries (cathedrals, syna-
gogues). The historical places of the sacred art 
the city boasts about the most are: 
• St. Annunciation Orthodox Church – one of 

the most impressive and the most signifi-�
cant places of Kharkiv council church, with 
the elevation resembling the orthodox church 
painted in stripes, it has the pentacupolar 
Neo-Byzantine structure with a distinctive 
80-meter-tall bell tower which can seat even 
4000 people;

• St. Pokrovsky Orthodox Monastery Cathedral 
– the building from Cossack Baroque (the 17th 
century) with the distinctive domes;

• Uspiensky Cathedral – from the 18th century 
with a characteristic bell tower (from the first 
half of the 19th century) which is one of the 
city’s landmarks and a great approximate 
point. It houses the Philharmonic;

• Cathedral of the Assumption of the Blessed 
Virgin Mary – the Roman catholic church 
built in a neo-Gothic style;

• Tempel Synagogue – the largest synagogue in 
the Ukraine and the second largest in Europe. 

THE HEART OF THE CITY 
The central part of the city is the enormous Liber-
ty Square in the shape of a water drop, dubbed by 
the inhabitants “the light bulb”. It is five times big-
ger then the Red Square in Moscow (the 6th larg-
est in Europe and the 14th largest in the world). 
While in the city centre, you can also take a look at 
the most interesting buildings in Kharkiv, such as: 
• Gosprom building – the first Soviet skyscrap-

er built of reinforced concrete, an outstanding 
example of the Soviet architecture from the 
1920s and 1930s;

• Kharkiv University premises with the statue 
of its originator, Basil Karazin, the university 
is named after;

• Engineering and Pedagogical Academy – the 
oldest classicistic building in Kharkiv (built in 
1766-1777);

• the sprawl dating back to the 18th and 19th 
century, including wonderful palaces of Cath-
erine the Great and the archbishop palace;

• Sumska Street – one of the oldest and the most 
interesting streets in the city. Make sure you 
take a walk there to admire a variety of archi-
tectural styles from different periods. 

CITY FUN 
You cannot say you have visited Kharkiv if you 
do not go to Ghorky Park – it is one the most in-
teresting modern amusement parks not only in 
Ukraine, but in entire Europe and the main tour-
ist attraction. The park offers various attractions 
such as the Ukraine’s largest big wheel of 55 me-
ters and even a lake with swans. 
Kharkiv offers many forms of entertainment 
(discos, bowling, etc.), but also plenty of cultural 

attractions with as many as 6 theatres. A place 
worth visiting is definitely the Museum of Art 
which prides itself on 20 thousand works of art. 

AN IMPORTANT PLACE FOR THE 
POLES 
Kharkiv is a place especially important to the 
Poles. Lots of people come here just to visit the 
cemetery of the Soviet totalitarian regime in 
Piatykhatky, the burial site of the victims of the 
Great Purge and Polish officers murdered by the 
NKVD in 1940. 

In the 1970s, so called friendship trains run 
from Poznań to Kharkiv as a part of exchange 
and integration of work leaders. Today, it is 
Poznań’s partner city. 
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KUTAISI 
PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI

PODRÓŻ DO KRAJÓW BYŁEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO ŁĄCZY WIELE 
PODOBIEŃSTW. STYKAMY SIĘ W NICH Z RZECZYWISTOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW 
O WYBITNEJ, STAREJ KULTURZE, SPOWOLNIONYCH GOSPODARCZO I 
OGRANICZANYCH IDEOLOGICZNIE PRZEZ TRWAJĄCY KILKADZIESIĄT LAT REŻIM 
KOMUNISTYCZNY. ICH WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZESIĄKNIĘTA WIELKĄ CHĘCIĄ 
OTWARCIA NA EUROPĘ I SPONTANICZNOŚCIĄ MIESZKAŃCÓW, PRZYPOMINA 
TROCHĘ RZECZYWISTOŚĆ POLSKI NA PRZEŁOMIE LAT 80 I 90 UBIEGŁEGO WIEKU.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA: 123RF.COM

Gruzini są szczególnym narodem. Dum-
ni, szczerzy i spontaniczni. Starożytne 

społeczeństwa zamieszkiwały Gruzję w cza-
sach potęgi Babilonu i egipskich faraonów. 
Opisana w mitologii greckiej wyprawa Jazona 
i Argonautów po złote runo dotarła właśnie na 
tereny dzisiejszej Gruzji i miasta Kutaisi. Kraje 

tego regionu, jako jedne z pierwszych, przy-
jęły chrześcijaństwo, a złoty wiek królestwa 
Gruzji zaczął się już w II połowie XI w., wraz 
z panowaniem króla Dawida IV, zwanego Bu-
downiczym. Trwające od XVI wieku najazdy 
i panowanie Turków, a potem Rosji carskiej 
i komunistów sowieckich, dokonały spusto-

szeń w kulturze materialnej. Nie zabiły jed-
nak gruzińskiego ducha. 

Kutaisi jest dawną stolicą państwa, a obecnie 
siedzibą parlamentu (wybudowany niedawno 
dość futurystyczny budynek). W samym mie-
ście, oprócz centralnego placu z pomnikiem 
– fontanną nawiązującą do starożytnych korzeni 
miasta i klimatycznego bazaru, nie ma specjal-
nie wielu atrakcji. Za to w okolicach jest ich mnó-
stwo, a miasto jest znakomitą bazą wypadową 
do poznania tego fascynującego kraju, pełnego 
zapierających dech w piersiach krajobrazów, 
pierwotnej przyrody i zabytków. 

Zwiedzanie należy zacząć od absolutnie zja-
wiskowego zespołu klasztornego Gelati. Ufundo-
wany przez wspomnianego króla Dawida w 1106 
roku nazwany został przez współczesnych „Nową 
Jerozolimą” lub „Nowymi Atenami”. Przez lata 
był centrum edukacji, myśli i kultury nie tylko 
gruzińskiej. Warto poznać fascynująca historię 
króla fundatora i jego niemniej słynnej wnuczki 
– królowej Tamar. Także drugi monastyr – 
Mocameta, który według legendy połączony jest 
z Gelati tajemnym przejściem, wart jest odwie-
dzenia. Miłośnicy natury powinni natomiast zo-
baczyć kompleks Jaskiń Prometeusza i Sataplia 
i zapierające dech w piersiach kaniony Okatse.

Będąc w Gruzji nie sposób nie uczestniczyć 
w słynnej biesiadzie gruzińskiej zwanej Supra, 

KUTAISI: OD 18.09.2019 ROKU, DWA RAZY W TYGODNIU ŚRODA I NIEDZIELA, 
LINIA LOTNICZA WIZZ AIR.

KUTAISI: FROM 18 SEPTEMBER 2019, TWICE A WEEK, WEDNESDAY AND SUNDAY, WIZZ AIR.
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trwającej godzinami, podczas której jedzenie i picie przy 
wspólnym stole tworzy swojego rodzaju rytuał z mnóstwem 
toastów. Tradycja jest prastara, gdyż źródła historyczne okre-
ślają Gruzję jako kolebkę wina. Najstarsze, liczące 7 tys. lat 
zachowane pestki winogron znaleziono właśnie w tym kraju, 
a nazwa wino pochodzi od gruzińskiego słowa gvino. O gru-
zińskim winie wspominali starożytni Grecy i wczesnochrze-
ścijańscy mnisi budujący tam 1500 lat temu swoje klasz-
tory. Współczesne toasty wznosi się za przyczynę spotkania, 
a kolejne za: Boga, pokój, rodzinę, miłość, przyjaźń, kobiety 
itp. Gruzińska kuchnia warta jest odkrycia, a dla koneserów 
tradycji wnosi ważny walor – jest autentyczna i korzystająca 
z naturalnych składników.  

  IN ENGLISH

KUTAISI, A JOURNEY TO THE PAST 

TRIPS TO DIFFERENT COUNTRIES OF THE FORMER 
SOVIET UNION HAVE A LOT IN COMMON. IT IS A 
CLOSE ENCOUNTER WITH THE REALITY OF NA-
TIONS WITH OUTSTANDING, OLD CULTURE, SLOW 
ECONOMY AND IDEOLOGICALLY RESTRAINED 
BY THE COMMUNIST REGIME WHICH HAD BEEN 
ERODING THOSE COUNTRIES FOR SEVERAL DOZEN 
YEARS. THEIR PRESENT, PERVADED WITH THEIR URGE 
TO OPEN TO EUROPE AND ENTHUSIASM OF THE 
CITIZENS, RESEMBLES POLAND AT THE TURN OF THE 
1980S AND 1990S.

Georgians are a truly unique nation. Proud, honest and sponta-
neous. Ancient societies dwelled Georgia in the times of great 
Babylon and Egyptian pharaohs. The quest for the Golden 
Fleece of Jason and the Argonauts described in Greek mythol-
ogy took place on the coast of modern Georgia and the city of 
Kutaisi. The countries of that region were one of the first to 
convert to Christianity and the golden area of the Kingdom of 
Georgia started as soon as in the first half of the 11th century 
during the reign of King David IV, called the Builder. The in-
vasion of Turks that lasted until the 16th century, followed by 
the rule of Tsarist Russia and then soviet communist wreaked 
havoc on the country’s material culture. However, they did not 
manage to destroy the Georgian spirit. 

Kutaisi is the old capital of Georgia and now the seat of its 
Parliament (a quite futuristic building constructed recently). 
In the city, apart from the central square with the monument 
and fountain referring to the ancient roots of the city and 
charming bazaar, there are not too many attractions. In the 
environs of Kutaisi, however, there are plenty of awe-
some places and the city is a wonderful base to explore this 
fascinating country full of breath-taking landscapes, pris-
tine nature and historical sites. 

You should start sightseeing from absolutely spectacular 
Gelati, a medieval monastic complex. It was funded by King 
David IV in 1106 and it is now called “New Jerusalem” or 
“New Athens”. For many years, it was the centre of education 
and culture. not only the Georgian one. Learn the fascinating 
story of King David, Gelati’s funder and Queen Tamar,  his 
equally famed grand-daughter. Also, the other monastery, 
Motsameta which, as the legend has it, is connected with Ge-
lati with a secret passage, is definitely worth visiting. Nature 
lovers should go and see Prometheus Cave and Sataplia as 
well as stunning Okatse Canyon. 

When in Georgia, make sure you attend its famous feast 
called Supra which lasts for hours on end. Supra is a kind 
of a ritual where feasters eat and drink at common table 
and lots of toasts are made. This tradition is centuries-old as 
the historical sources define Georgia as the cradle of wine. The 
oldest, seven thousand years old grape seeds where found in 
this country and the drink’s name derives from the Georgian 
word gvino. Georgian wine was mentioned by ancient Greeks 
and the monks building their monasteries in Georgia 1500 
years ago, at the dawn of Christianity. Nowadays, toast are 
made to the reason of the feast, and next ones to God, peace, 
family, love, friendship, women, etc. Georgian cuisine is by all 
means worth indulging in and those who value tradition most 
will surely appreciate its undeniable advantage – it is authentic 
and uses only natural ingredients.  
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WAKACJE Z BIUREM
PODRÓŻY NECKERMANN
     TEKST:  NECKERMANN   ZDJĘCIA: 123RF.COM
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Biuro Podróży Neckermann posiada szeroką ofertę wy-
lotów na Lato 2019, a także na Zimę 2020 dla podró-

żujących z Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Mieszkańcy 
Poznania i okolic mogą skorzystać z urozmaiconej oferty 
biura, w której znajdują się najczęściej wybierane kierunki eu-
ropejskie, a także dalekie, egzotyczne kraje. Z Poznania moż-
na udać się samolotem na wakacje all inclusive m.in. do Turcji 
z wieloma atrakcjami dla dzieci, Grecji posiadającej śródziem-
nomorski klimat, Bułgarii z karaibskimi plażami, a także na 
niesamowite Wyspy Kanaryjskie. Ofertę egzotyki stanowią 
m.in. Kuba, Dominikana, Seszele, Tajlandia, RPA czy Zjed-
noczone Emiraty Arabskie. Nowością w ofercie jest możliwość 
łączenia najpopularniejszych i jakościowych hoteli wśród 
polskich klientów z tanimi i najdogodniejszymi przelotami 
liniowymi, dzięki czemu cena całego wyjazdu jest niższa niż 
przy przelotach czarterowych. Rezerwując ofertę last minute 
klient otrzymuje pakiet korzyści: rabaty do -60%, opiekę pol-
skojęzycznego rezydenta podczas wypoczynku, a także może 
skorzystać z pakietu usług dodatkowych,  jak np. parking przy 
lotnisku lub wycieczki fakultatywne. Lotnicza oferta Necker-
manna z Poznania to ponad tysiąc wyselekcjonowanych hoteli 
i apartamentów znajdujących się tuż przy plaży, posiadających 
animacje dla dzieci, aquaparki lub obiekty dedykowane wy-
łącznie dla osób dorosłych. Pełną ofertę biura można znaleźć 
na stronie neckermann.pl, a także w ponad 250 biurach znaj-
dujących się na terenie województwa wielkopolskiego.  

  IN ENGLISH

HOLIDAY WITH NECKERMANN TRAVEL 
AGENCY

Neckermann is one of the biggest touroperator in Poland. 
The company offers a lot of destinations for Summer 2019 
and Winter 2020 holidays for travelers from Poznan-Lawica 
Airport. Clients from Poznan and surroundings areas 
are able to select one of the most popular European or long-
haul destinations. From Poznan, you can go on all-inclusive 
holidays to e.g.: Turkey as the best place for family hol-
idays, Greece with a Mediterranean climate, Bulgaria 
to see its Caribbean beaches and of course to the Canary 
Islands. The long-haul offer includes i.a. Cuba, Dominican 
Republic, Seychelles, Thailand, Jamaica. Neckermann offers 
the most popular hotels preferred by the polish clients as a pack-
age with low-costs flights, so the final price is much lower than in 
case of charter flights. Currently, for last minute offers custom-
ers receive several benefits: discounts up to -60%, Polish-speak-
ing customer service during the holidays and also possibility to 
book additional services like parking at the airport or local ex-
cursions at the destination. The offer from Poznan includes over 
a thousand of high-quality hotels and apartments with direct ac-
cess to the beach, kids clubs and aqua parks or hotels dedicated 
only for adults. All offers can be found at neckermann.pl, as well 
as in over 250 shops located in the Wielkopolska region.  
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SZCZEGÓLNY                        
PASAŻER CZĘŚĆ 2

W PORCIE LOTNICZYM
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać 
bezpłatnie ze sprzętu i opieki służb lotniskowych. Należy przy 
tym koniecznie pamiętać, by informację o potrzebie asysty 
zgłosić do przewoźnika nie później niż 48 godzin przed 
wylotem. W poznańskim Porcie Lotniczym Ławica znaj-
duje się Ambu lift. To specjalny pojazd przystosowany do prze-
wozu osób niepełnosprawnych ruchowo z lotniskowej 
hali odpraw na pokład samolotu. Osoba na wózku wjeżdża do 
kabiny, w której jest transportowana do drzwi samolotu. Tam, 
z pomocą obsługi, zajmuje swoje miejsce. Podobnie jest z odbie-
raniem osób przylatujących.

PODRÓŻ Z WŁASNYM WÓZKIEM 
INWALIDZKIM
Podczas podróży można oczywiście skorzystać z własnego 
wózka, który jednak zazwyczaj trzeba i tak nadać jako 
bagaż rejestrowany do luku bagażowego. Przepisy większo-
ści linii lotniczych gwarantują osobie niepełnosprawnej 
ruchowo darmowy transport dwóch środków do porusza-
nia się, oczywiście pod warunkiem, że jest to połączone 
z równoczesnym lotem osoby niepełnosprawnej. Zamiar 
podróży z własnym wózkiem należy zgłosić przewoźnikowi 
nie później niż 48 godzin przed wylotem. Przepisy niektó-
rych linii lotniczych dopuszczają wjazd na pokład samolotu 
tylko jednego ręcznego wózka inwalidzkiego, który i tak 
musi spełniać określone normy gabarytowe. Są jednak 
linie lotnicze i typy samolotów, w których transport wózka 
na pokładzie jest niemożliwy, dlatego radzimy tę kwestię 
bardzo dokładnie sprawdzić podczas planowania podróży. 
Przy rezerwacji miejsc w samolocie należy także pamiętać, 
że osoby o ograniczonej sprawności ruchowej nie mogą zaj-
mować miejsc przy wyjściach bezpieczeństwa, służących 
do ewakuacji samolotu. 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO SĄ CORAZ CZĘSTSZYMI PASAŻERAMI LINII 
LOTNICZYCH. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZNACZNIE UŁATWIAJĄ TAKĄ PODRÓŻ. 
PODRÓŻNI PORUSZAJĄCY SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH MOGĄ LICZYĆ NA POMOC 
ZARÓWNO W PORCIE LOTNICZYM, JAK I W SAMOLOCIE. WSKAZANE JEST JEDNAK, ABY 
PRZED PLANOWANĄ PODRÓŻĄ I ZAKUPEM BILETU ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM 
WYBRANEGO PRZEWOŹNIKA, BOWIEM NIE WSZYSTKIE LINIE LOTNICZE (I NIE WE 
WSZYSTKICH TYPACH SAMOLOTÓW) STOSUJĄ TAKIE SAME PROCEDURY. 

TEKST: MACIEJ JAMSZ   ZDJĘCIA: MACIEJ KUROWSKI
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PODRÓŻNI Z INNYMI 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Osoby niedowidzące, niewidome oraz z ogra-
niczoną zdolnością mowy i słuchu mogą także 
liczyć na niezbędną pomoc personelu naziem-
nego i pokładowego podczas odprawy bileto-
wo-bagażowej, w drodze do samolotu, na jego 
pokładzie oraz po przylocie, podczas transferu 
do hali przylotów i przy odbiorze bagażu. Wa-
runkiem jest zgłoszenie takiej potrzeby pod-
czas dokonywania rezerwacji i zakupu biletu, 
jednak nie później niż 48 godzin przed planowa-
nym lotem. Każda potrzeba dodatkowej pomocy 
personelu jest w terminologii lotniczej określana 
międzynarodowym kodem (będącym zazwyczaj 
skrótem angielskiej nazwy). Warto je poznać i za-
pamiętać kod określający indywidualne potrze-
by. Może to być przydatne przy podróżach zagra-
nicznych, szczególnie poza kraje UE.

PASAŻEROWIE Z CHOROBAMI 
CHRONICZNYMI
Choroby serca, układu krążenia i cukrzyca nie eli-
minują możliwości podróży lotniczej, pod warun-
kiem uzyskania takiej zgody od prowadzącego le-
karza specjalisty. Chorzy powinni bezpośrednio 
przed lotem poddać się wymaganej diagnostyce, 
a dokumenty tych badań (np. ostatniego EKG) 
powinni mieć przy sobie (orzeczenie lekarskie 
w przypadku podróży zagranicznej musi być prze-
tłumaczone na język przynajmniej angielski). 
Posiadanie takich dokumentów umożliwi wnie-
sienie na pokład samolotu koniecznych leków 
(pisaliśmy o tym szerzej w majowym wydaniu 
magazynu) i akcesoriów (np. pompy insulinowej). 

Chorzy wymagający specjalnej opieki powinni 
wypełnić (posiadać przy sobie, ale też wysłać do 
linii lotniczej najpóźniej 48 godzin przed wylo-
tem) Arkusz Informacyjny dla Pasażerów Wyma-
gających Szczególnej Opieki – MEDIF. 

  IN ENGLISH

A SPECIAL PASSENGER PART2

MORE AND MORE OFTEN, DISABLED 
PEOPLE ARE AIRLINES’ PASSENGERS. 
REGULATIONS MAKE THEIR TRIP MUCH 
EASIER. PASSENGERS ON A WHEEL-
CHAIR CAN RELY ON ASSISTANCE AT THE 
AIRPORT AND ON A PLANE. HOWEVER, 
PRIOR TO THE SCHEDULED FLIGHT AND 
BUYING THEIR TICKET, IT IS ADVISABLE TO 
GET FAMILIAR WITH THE GIVEN CARRI-
ER’S REGULATIONS AS NOT ALL AIRLINES 
AND AIRCRAFTS ARE SUBJECT TO THE 
SAME PROCEDURES.

AT THE AIRPORT 
Passengers in a wheelchair are entitled to use 
the airport’s equipment and its staff’s as-
sistance free of charge. However, they have to 
remember to advise the carrier they need 
such help not later than 48 hours before the 
flight. At Poznań Airport there is Ambu lift. It 
is a special vehicle used to transport disabled 
passengers from the check-in area onto the 
plane. A person in a wheelchair gets into a lift 
box and is transported to the plane’s door. 
There, assisted by the staff, he or she takes 

their seat. The same goes for picking up the 
arriving passengers. 

TRAVELLING WITH 
A PASSENGER’S OWN 
WHEELCHAIR 
During their trip, passengers may obviously 
use their own wheelchairs which still have to be 
checked as registered luggage and sent to the lug-
gage hold. Regulations of most airlines guarantee 
free transport of two mobility devices as long as 
the disabled person flies on the same plane. The 
information about traveling in one’s own wheel-
chair has to be submitted to the carrier not later 
than 48 hours in advance. Regulations of some 
airlines allow only one wheelchair on the plane 
which has to meet certain standards concerning 
its dimensions. However, there are airlines and 
aircrafts which do not allow wheelchairs onboard 
so make sure you check it well in advance when 
planning your trip. When booking your seat, bear 
in mind that reduced mobility passengers are 
not allowed to take seats next to emergency exits 
used in case of evacuation. 

PASSENGERS WITH OTHER 
DISABILITIES 
Passengers partially sighted, legally blind or with 
speaking or hearing impairment can also count 
on necessary assistance from ground staff as well 
as cabin crew during check-in, on the way to the 
airplane, onboard, right after landing, during 
transfer to arrival hall, and baggage reclaim. All 
you have to do is advise the carrier when making 
a reservation and buying your ticket, however 
not later than 48 hours before the flight. Specific 
codes are used to indicate the kind of assistance 
the disabled passengers need (usually an acro-
nym of the English term). You should learn about 
and memorize the code that defines your needs. 
This may come in useful when you travel abroad, 
especially outside the EU. 

PASSENGERS WITH CHRONIC 
CONDITIONS 
Heart diseases, cardiovascular diseases, and dia-
betes do not prevent you from travelling by plane 
as long as you receive a permission from a spe-
cialized doctor. The sick must visit their doctor 
for examination right before the flight and carry 
with them all relevant certificates confirming 
such examinations (e.g. the last ECG reading). 
In case of traveling abroad, medical certificate 
should be translated at least into English. Pre-
senting the relevant certificate, the passengers 
will be allowed to carry on board all necessary 
medications (you can find more details in our 
May issue) and accessories (e.g. insulin pump). 
Sick passengers who needs special care should 
fill in (carry with them, but also sent to the airline 
48 hours before the flight at the latest) the Medi-
cal Information Form – MEDIF.  

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL



L E T ' S  F L Y6 8 – 6 9

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

POZNAŃ
  ZAPRASZA
WARTO ZOBACZYĆ!

PAŁAC W ROGALINIE
Rogalin to jedno z najpiękniejszych założeń 
pałacowo-parkowych w Polsce. Świadomy urody 
miejsca, na skraju rozciągającej się szeroko do-
liny Warty, Kazimierz Raczyński wzniósł tu w 2 
poł. XVIII w. późnobarokową rezydencję, która 
w niemal niezmienionym kształcie dotrwała do 
naszych czasów i wciąż zachwyca swoją uro-
dą. W latach 80. XVIII w. pałac został przebu-
dowany przez najwybitniejszych architektów 
warszawskich: Dominika Merliniego i Jana 
Christiana Kamsetzera. 

Od 1949 roku Pałac w Rogalinie jest Oddzia-
łem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Histo-
ryczne wnętrza w głównej części pałacu i jego 
lewym skrzydle oddają przedwojenny klimat 
rogalińskiego domu z oryginalnym i zrekon-
struowanym wyposażeniem, które narastało od 
XVIII w. do II wojny światowej. W prawym skrzy-
dle obejrzeć można Gabinet londyński będący 
wierną rekonstrukcją pokoju z londyńskiego 
mieszkania Edwarda Bernarda Raczyńskiego, 
ostatniego z rodu, Prezydenta RP na Uchodź-
stwie. W Galerii malarstwa, przylegającej do pa-
łacu, eksponowanych jest blisko 300 prac z Dzie-
wicą Orleańską Jana Matejki, zespołem dzieł 

Jacka Malczewskiego i innych wybitnych arty-
stów polskich na czele, które zestawiono z dzieła-
mi twórców zagranicznych. W powozowni obok 
XVIII-wiecznych lektyk i saneczek dziecięcych 
obejrzeć można zespół pojazdów konnych i ak-
cesoriów podróżnych z przełomu XIX i XX wieku.

Wizyta w Rogalinie to również wspaniała 
okazja do spaceru. Położony za pałacem ogród 
rokokowy to chyba najlepszy przykład takiego 
rozwiązania w Polsce. Zieleń kształtowana z pie-
tyzmem ręką ogrodnika przyjmuje regularne 
formy, a architektura ogrodu zaprasza do ta-
jemniczych wędrówek po zielonych gabinetach, 
wzdłuż grabowych szpalerów czy na szczyt kop-
ca widokowego, zwanego Parnasem. Wędrując 
alejami malowniczego parku przypałacowego 
dotrzeć można do polany dębowej z liczącymi so-
bie ponad 700 lat, najsłynniejszymi z nich – Le-
chem, Czechem i Rusem.

KU LTURALNY STARY RYNEK:  
5 EDYCJA 
SPOTKANIA NA GOŁĘBIEJ – cykl 
wydarzeń kulturalnych na dziedzińcu Szkoły 
Baletowej oraz tematycznych przechadzek 
z przewodnikiem.
13.07, g. 17.00, PIOSENKI Z KUFERKA SENIO-

RITKI, Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej, Gołębia 8
19.07, g. 18.30, MILONGA POD GWIAZDAMI, 
Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Bale-
towej, Gołębia 8
20.07, g. 17.00, DZWIĘKOWÓZ -JEDWAB-

NY SZLAK- Z PAMIETNIKA PODRÓŻNIKA, 
mała Aula Ogólnokształcącej Szkoły Baleto-
wej, Gołębia 8
21.07, g. 12.15, PRAWDA CZY FAŁSZ? Spa-
cer z przewodnikiem – Dominik Ohde, zbiórka 
przed Ratuszem
27.07, g. 17.00, BOSKIE CIAŁA SOY LATINO, 
Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, 
Gołębia 8
28.07, g. 12.15, POZNAŃ MIODEM PŁYNĄCY, Spa-
cer z przewodnikiem – Dominik Ohde, zbiórka 
przed Ratuszem

SWINGUJĄCA STARÓWKA – cykl 
niedzielnych koncertów jazzowych oraz mini 
warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
21.07, g. 12.30-15.00, Dixie Company, Odwach
28.07, g. 13.30-16.00, Happy Jazz Band, Odwach
Szczegóły i pełen program: 
www.estrada.poznan.pl. 
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POZNAŃ INVITES

WORTH SEEING!

ROGALIN PALACE
Rogalin is one the most magnificent palace and 
park complexes in Poland. Kazimierz Raczyński, 
well aware of the beauty of this place on the edge 
of the wide-spreading valley of the Warta River, 
decided to build there a late-Baroque mansion 
in the second half of the 18th century. The place 
has survived until modern times almost intact 
and still delights with its charm. In the 1780s, the 
palace was rebuilt by the most outstanding ar-
chitects from Warsaw: Dominik Merlini and Jan 
Christian Kamsetzer. 

Since 1949 Rogalin Palace has been a Divi-
sion of Poznań National Museum. The historical 
interiors in the main part of the palace and in its 
left wing refer to the pre-war ambience of Roga-
lin household with original and restored furnish-
ings which were collected from the 18th century 
to WW2. In the right wing, you can see London 
Office which is a re-creation of the room in Ed-
ward Bernard Raczyński’s apartment. He was 
the last of the Raczyński line and the President of 
the Republic of Poland in exile. 

In the Art Gallery adjacent to the palace 
there are nearly 300 paintings of The Maid 
of Orleans by Jacek Malczewski and many 
works by other great Polish and foreign paint-
ers on public display. In the coachhouse, next 
to doolies and children’s sledges from the 
18th century, you can see the collection of 
horse-drawn vehicles and travel accessories 

ROGALIN PALACE – TOP VIEW, PHOTO: MIKOŁAJ PIETRASZAK-DMOWSKI

PAŁAC W ROGALINIE - WIDOK Z GÓRY, FOT:MIKOŁAJ PIETRASZAK-DMOWSKI



from the turn of the 19th and 20th centuries. 
A visit in Rogalin is a wonderful opportunity to go 

for a walk. The garden behind the rococo palace is the prime 
example of this style in Poland. Greenery meticulously looked 
after by a gardener takes regular forms and architecture of the 
garden encourages to take a stroll among the mysterious cab-
inets, along the hornbeam lanes or up the observation mound 
called Parnassus. Walking along the alleys of the picturesque 
palace park you can reach the oak glade with over 700-hun-
dred-year old trees and the most famous of them called Lech, 
Czech and Rus. 

CULTURAL OLD MARKET: 5TH EDITION
MEETINGS IN GOŁĘBIA STREET – the series 
of cultural events on the courtyard of the Ballet School and 
theme strolls with a guide. 
13 July, 5.00 PM, SONGS FROM SENIORITA’S CHEST, Court-

UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 

JAN MATEJKO, JOANNA D'ARC. W GALERII MALARSTWA 
W PAŁACU W ROGALINIE (ODDZIAŁ MUZEUM NARODO-
WEGO W POZNANIU) OBEJRZEĆ MOŻNA, NAMALOWANY 
W 1886 R., NAJWIĘKSZY OBRAZ JANA MATEJKI (484X923 
CM CZYLI PONAD 42 M²) – JOANNA D’ARC, ZWANY TAKŻE 
DZIEWICĄ ORLEAŃSKĄ.
JAN MATEJKO, JOAN OF ARC. IN THE ART GALLERY IN ROGALIN PAL-
ACE (THE DIVISION OF POZNAŃ NATIONAL MUSEUM) WE CAN SEE 
THE LARGEST PAINTING (484X923 CM WHICH IS OVER 42 M²) BY JAN 
MATEJKO PAINTED IN 1889 – JOAN OF ARC, ALSO KNOWN AS THE 
MAID OF ORLEANS.
.

yard of the Ballet School, Gołębia 8
19 July, 6.30 PM, MILONGA UNDER STARS, Courtyard of the 
Ballet School, Gołębia 8
20 July, 5.00 PM, SOUND CARRIAGE – SILK ROUTE – FROM 

A TRAVELER’S DIARY, small Hall of the Ballet School, Gołębia 8
21 July, 12.15, TRUE OR FALSE? A walk with a guide – Dominik 
Ohde, gathering spot outside the City Hall, 
27 July, 5.00 PM, DIVINE BODIES SOY LATINO, Courtyard of 
the Ballet School, Gołębia 8
28 July, 12.15, POZNAŃ – THE CITY OF HONEY, a walk with 
a guide – Dominik Ohde, gathering spot outside the City Hall

SWINGING OLD TOWN – the series of Sunday jazz 
concerts and mini-workshops for children and young people.
21 July, 12.30-3.00 PM, Dixie Company, Odwach
28 July, 1.30 PM-4.00 PM, Happy Jazz Band, Odwach
More details and full agenda on: www.estrada.poznan.pl .  

Płótno przedstawia triumfalny przejazd Joan-

ny d’Arc z orszakiem królewskim ku katedrze 

w Reims w lipcu 1429 r. na koronację Karola 

VII na króla Francji, po odniesionym kilka dni 

wcześniej, pod charyzmatycznym przywódz-

twem Joanny, zwycięstwie Francuzów nad 

Anglikami. Joanna d’Arc, centralna postać 

kompozycji, trzyma w ręce zwycięski sztandar. 

Jej wzrok zwrócony jest ku górze, ku św. Małgo-

rzacie, Michałowi Archaniołowi i św. Katarzynie 

– świętym, którzy w cudownym widzeniu prze-

powiedzieli jej dziejową misję.

Praca nad płótnem trwała niecałe dwa i pół 

roku. Matejko pragnął, by ukończony obraz był 

darem dla Narodu Francuskiego. Gest Matejki 

nie spotkał się jednak z uznaniem ówczesnych elit 

Krakowa. Wzbudziło to wiele burzliwych i drama-

tycznych dyskusji i spowodowało sporo zadraż-

nień Matejki z krakowskimi wyższymi sferami. 

Do przekazania daru nie doszło, natomiast obraz 

został zakupiony przez hr. Edwarda Aleksan-

dra Raczyńskiego w 1897 r. Kosztował 6500 

zł reńskich (ponad 3 letni zarobek ówczesnego 

urzędnika). Dzieło zostało sprowadzone do 

Rogalina i po wybudowaniu budynku galerii 

malarstwa jest jednym z najwspanialszych dzieł 

tam prezentowanych. 

Syn Edwarda, Edward Bernard Raczyński, 

tworząc Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum 

Narodowym w Poznaniu, podarował kolekcję ob-

razów, w tym również Dziewicę Orleańską, Naro-

dowi Polskiemu.

  IN ENGLISH
The canvas presents a triumphant ride of Joan of 

Arc with a royal suite to Reims cathedral in July, 

1429 to take part in coronation of Charles VII to the 

king of France, just a few days after having defeat-

ed the English troops by the French led by char-

ismatic Joan. Joan of Arc, the central figure of the 

painting, is holding a banner of victory. Her eyes 

are directed upwards to St Margaret, Michael the 

Archangel and St Catherine – the saints who had 

predicted her historic mission. 

It took Matejko less than two and a half years 

to finish the painting. The painter wanted the 

painting to be a gift for French people. However, 

his intentions were frowned upon by the elite of 

Cracow. It raised turbulent and dramatic discus-

sions and triggered many conflicts between Mate-

jko and Cracow’s higher echelons. The gift was 

never presented and the painting was purchased 

by Count Edward Aleksander Raczyński in 1897. It 

cost 6,500 Rhenish guilders (the equivalent of over 

3-year salary of a clerk in those times). The work 

was brought to Rogalin and after the art gallery 

was built, it has been one of the most remarkable 

paintings on display in Rogalin. 

Edward’s son, Edward Bernard Raczyński, 

and a founder of The Raczyński Foundation at 

Poznań National Museum, donated the collec-

tion of paintings, including The Maid of Orleans, 

to the Polish Nation. 
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7 0 – 7 1

MIGAWKI 
Z POZNAŃSKIEJ „BEZSENNOŚCI”

W czerwcu br. odbyła się w Poznaniu trzecia edycja 
festiwalu muzyki kameralnej pt. „Bezsenność”. W wy-

darzeniu organizowanym przez Towarzystwo Muzyczne im. 
Henryka Wieniawskiego i popularyzowanym jako „cykl kon-
certów muzyki klasycznej w mistrzowskich wykonaniach, 
realizowanych w nietypowych lokalizacjach miejskich, poza 
salami koncertowymi” wystąpili: BartolomeyBittmann, Luto-
sławski Quartet i Bastarda Trio. Poniżej prezentujemy kilka 
fotografii z wydarzenia autorstwa Jadwigi Subczyńskiej. Ko-
lejny festiwal za rok!

Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie:
https://wieniawski.pl/news/aktualnosci-towarzystwo-wie-
niawskiego/festiwal-bezsenno-2019-5-06-10-06-18-06.html 

  IN ENGLISH

SNAPSHOTS FROM POZNAŃ “INSOMNIA”

In June this year, Poznań saw the third edition of the chamber 
music festival called “Insomnia”. In the event organized by 
Henryk Wieniawski Musical Society and promoted as “the se-
ries of classical music concerts in outstanding renditions per-
formed in unusual locations across the city, outside concert 
halls” participated the following artists: BartolomeyBittmann, 
Lutosławski Quartet and Bastarda Trio. Below you can see 
a few photos of the event taken by Jadwiga Subczyńska. The 
next edition of the festival will take place next year! 

More details on:
https://wieniawski.pl/news/aktualnosci-towarzystwo-wie-
niawskiego/festiwal-bezsenno-2019-5-06-10-06-18-06.html 

TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA  ZDJĘCIA: JADWIGA SUBCZYŃSKA

BASTARDA TRIO

BARTOLOMEY BITTMANN
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SPOTTERZY 
SPOTTERS

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

89-9103 Lockheed C-130H Hercules United States Air Force "Maxwell", 
fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Dassault Falcon 7X - France Air Force, fot./photo: Mikołaj Waligórski 
(Wlkp _ Spotters)

Antonov AN124-100-Antonoc Design Bureau, fot/photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

737-8FH Smartwings OK-TVF, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Fokker 100 Trade Air 9A-BTD, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Airbus A320-232, Wizzair, fot./photo: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

BARTOLOMEY BITTMANN
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(FUE)
(ACE)

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?*
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(FNC)

(FAO)

(DJE)
(MIR)

(AYT)
(BJV)

(ADB)
(DLM)

(ZTH)
(RHO)

(SUF)

(OLB)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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TERMINAL T2

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

OTWARTY SEZONOWO
OPEN SEASONALLY

BUK

PRZYLOTY / ODLOTY
ARRIVALS / DEPARTURES

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

kierunek / direction

KASA
PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES

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

WJAZD
ENTRY

WYJAZD
EXIT

STREFA KISS & FLY
KISS & FLY ZONE

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.07.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th jULY



(POZ)

(BCN)

(CTA)

(RKT)

(RMF)

(HRG)

(TFS)

(FUE)
(ACE)

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?*

(TIA)

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(PFO)

(TGD)
(TIV)

(CHQ)
(TIV)

(HER)

(CFU)

(SKG)
(KGS)

(LPA)

(GRO)

(AGP)

(IBZ)

(PMI)

(AGA)

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
LONG-TERM (OPEN SEASONALLY)

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
LONG-TERM (OPEN SEASONALLY)

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
LONG-TERM (OPEN SEASONALLY)

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
LONG-TERM (OPEN SEASONALLY)

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
LONG-TERM (OPEN SEASONALLY)

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT STOP HERE FOR MAX. 2 MINUTES

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

DŁUGOTERMINOWY (OTWARTY SEZONOWO)
LONG-TERM (OPEN SEASONALLY)

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

(FNC)

(FAO)

(DJE)
(MIR)

(AYT)
(BJV)

(ADB)
(DLM)

(ZTH)
(RHO)

(SUF)

(OLB)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

PLAN PARKINGU
PARKING PLAN

kierunek / direction

POZNAŃ (CENTRUM)

PRZYLOTY
ARRIVALS

STREFA
RENT’A’CAR

ODLOTY
DEPARTURES

PRZYLOTY
ARRIVALS

TERMINAL T3
ODLOTY
DEPARTURES

TERMINAL T2

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

OTWARTY SEZONOWO
OPEN SEASONALLY

BUK

PRZYLOTY / ODLOTY
ARRIVALS / DEPARTURES

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

kierunek / direction

KASA
PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES

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

WJAZD
ENTRY

WYJAZD
EXIT

STREFA KISS & FLY
KISS & FLY ZONE

PLAN PARKINGU
PARKING PLAN

kierunek / direction

POZNAŃ (CENTRUM)

PRZYLOTY
ARRIVALS

STREFA
RENT’A’CAR

ODLOTY
DEPARTURES

PRZYLOTY
ARRIVALS

TERMINAL T3
ODLOTY
DEPARTURES

TERMINAL T2

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

OTWARTY SEZONOWO
OPEN SEASONALLY

BUK

PRZYLOTY / ODLOTY
ARRIVALS / DEPARTURES

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

kierunek / direction

KASA
PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES

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

WJAZD
ENTRY

WYJAZD
EXIT

STREFA KISS & FLY
KISS & FLY ZONE

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.07.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th jULY



(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.07.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th July.



(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.07.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th July.




