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GRZEGORZ 
KAPLA

Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów 
komediowych w XXI 
w. (m.in. „Ciało”, „Te-
stosteron” i „Lejdis”). 
„Testosteron” - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu kra-
jach - jest również 
jedną z najpopu-
larniejszych dziś 
polskich sztuk na 
świecie. W 2015 
roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy”.

 IN ENGLISH

A director, screen-
writer, writer, 
playwright and jour-
nalist. The author 
of the biggest Polish 
comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testosteron 
and Lejdis). Present 
in theatres in several 
countries all the 
time, Testosteron is 
also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world.  
In 2015, Saramonow-
icz published his 
bestseller book enti-
tled Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ  
SARAMONOWICZ

Żyje z pisania. 
A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej 
od pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że 
nie trzeba pisać 
tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

 IN ENGLISH

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. The 
only thing he likes 
more than writing 
is meeting other 
people. He also likes 
being on the road, 
buying albums in 
stores (not online), 
tomato soup and con-
vertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Choć 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

 IN ENGLISH

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us 
know him as a sailor 
and an Olympic 
Champion, but he 
has several more 
aces up his sleeve. 
He is a businessman, 
a social activist and 
the CEO of Gdansk 
Foundation. He of-
fers training courses 
and gives moti-
vational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues 
to swim in spite of 
his seasickness. He is 
never bored.

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze 
więcej w salach 
kinowych. To jego 
domy. Wszystko co 
możliwe przelewa 
na papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale się 
tego nie boi. Nie boi 
się też zadawać pytań, 
sięgać po kino Larsa 
Von Triera i zestawiać 
na swojej playliście 
berlińskie techno 
z poezją śpiewaną. 

 IN ENGLISH

A journalist and 
dramatist. Born in 
1990. He spent half of 
his life in theatres and 
even more in cinema 
auditoria. They are his 
houses. He commits 
everything he can to 
paper. In the times of 
growing censorship, he 
stages a performance 
in a theatre in Warsaw 
that is focused on a co-
ming-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to 
do so. He is also not 
afraid to ask questions, 
reach out for films by 
Lars von Trier and 
juxtapose Berlin techno 
with sung poetry on 
his playlist.

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, ale 
unika ludzi, którzy 
mówią bez końca. 
Jest też uzależniona 
od newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami.

 IN 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 but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news and 
books. She does not 
like wasting time and 
is disgusted by gossip.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert 
Lewandowski, co 
spisał na kartach 
książek. Na co dzień 
dziennikarz NC+, 
ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbziko-
wany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczo-
ści z duszą.  
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two novels 
to his credit too. He 
listened to Mariusz 
Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist and 
interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinar-
ny obieżyświat 
i poszukiwacz 
intensywnych 
smaków. Współza-
łożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

 IN ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travel-
ling together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish cu-
linary critic, he has 
learned which side 
the bread is buttered 
looking into corners 
of places inaccessible 
to an ordinary man 
in the street. He is 
a culinary globetrot-
ter, a taste hunter 
and the co-founder 
of the Fumenti 
Culinary Academy 
in Gdansk.

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończyła 
krakowską PWST, 
została zaangażowa-
na do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Praco-
wała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wy-
reżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka jej 
debiut kinowy  
„W spirali” w reż.  
K. Aksinowicza.

 IN ENGLISH

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST Na-
tional Academy of The-
atre Arts in Krakow, 
worked at the Stary 
Theatre in Krakow 
and joined the team 
of TR Warszawa. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakows-
ka and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag. Her 
cinema debut W spirali 
directed by  
K. Aksinowicz awaits 
its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 IN ENGLISH

A photographer and 
artist fascinated 
with people, faces, 
poses and life – 
always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one can 
change their lives 
at any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography. 

MONIKA
SZAŁEK

Słabość do samo-
chodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca 
nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata 
uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, 
sadzał za kierow-
nicą samochodu 
jeszcze zanim wsia-
dła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, 
a każdy z samocho-
dów darzy wielkim 
uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą 
Panów”: www.pa-
niewiozapanow.pl.
.

 IN ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because she 
does not have a heart 
but a turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and seat-
ing her behind the 
steering wheel even 
before she mounted 
a bike. Today 
everything with four 
wheels attracts her, 
and she feels strong 
affection for each 
car. The author of 
a blog entitled Panie 
wiozą Panów: www.
paniewiozapanow.pl

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

 IN ENGLISH

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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 ROZMOWA TALK 

Z A S A D Y

CHOĆ NA POLSKIEJ SCENIE ROCKOWEJ WYRÓŻNIA SIĘ JAK NIKT INNY, 
OD PEWNEGO CZASU TRZYMA SIĘ NA UBOCZU. MIESZKAŁ NA TRZECH 
KONTYNENTACH, NAGRYWAŁ Z MUZYKAMI Z CAŁEGO ŚWIATA, A OBECNIE 
POŚWIĘCA SIĘ SIĘ CROSSFITOWI. ALE TEGO LATA TRIUMFALNIE POWRÓCI PO RAZ 
KOLEJNY LIDERUJĄC LEGENDARNEMU SWEET NOISE. PIOTR „GLACA” MOHAMED.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN   



Z WYDAWANIEM MUZYKI CI NIE PO DRODZE?
Najchętniej nie wydawałbym muzyki. 

Chciałbym, żeby dotarła do ludzi, ale cała ta 

biznesowa strona tego przedsięwzięcia od 

jakiegoś czasu mnie odrzuca. Miałem zryw 

przy okazji My Riot, ale wtedy obrzydzono 

mi ten mechanizm tak bardzo, że zabranie 

się do tej kwestii, do rozmów, powoduje 

u mnie alergię. Nawet gdybym musiał to 

sam wydawać to też nie bardzo mnie to 

kręci. Cała akcja pod tytułem: „już, niedłu-

go, kup, poznaj”, zajawki, trailery, reklamy, 

slogany, to straszne. To zupełnie nieryn-

kowa sytuacja, ale brzydzę się wciskaniem 

ludziom czegokolwiek i reklamowaniem 

czegokolwiek. Wiadomo, że sztuka dla sztu-

ki to nic – ona musi trafić do odbiorcy, ale 

zrobienie tego z klasą jest trudne.

NIE UWAŻASZ, ŻE MAJĄC RENOMĘ I MARKĘ 
NA POLSKIM RYNKU MÓGŁBYŚ TO SPOKOJNIE 
ZROBIĆ SAMEMU LUB Z POMOCĄ PRZYJACIÓŁ 
BEZ CAŁEGO TEGO BIZNESOWO-MARKETINGO-
WEGO PODEJŚCIA?
Nie wiem, czy mam taką pozycję. 

JAKI ZATEM BYŁBY MUZYCZNO-BIZNESOWY 
MODEL, W KTÓRYM MÓGŁBYŚ SIĘ ODNALEŹĆ?
Nie wiem. Cały czas robię muzykę. Były po-

głoski, że być może zająłem się sportem na 

tyle, że odciągnęło mnie od robienia muzy 

– to nie prawda. Żyję muzyką, działaniami 

artystycznymi przez 24 godziny na dobę. 

To się nigdy nie zmieniło. Szukałem nowe-

go brzmienia, nowych sposobów zrealizo-

wania siebie w tym wszystkim. Chcę się od-

naleźć w nowym czasie z czymś, co będzie 

szczere i mocne. Nie mam swoich pieniędzy 

na tyle, żeby móc otworzyć wytwórnię 

i wydać to samemu, aczkolwiek gdyby 

zdarzył się jakiś biznesowy partner, który 

zająłby się tą stroną, to pewnie znalazłbym 

te pieniądze. W takim modelu to widzę, ale 

jeżeli miałbym się zajmować wszystkim, to 

odpada. A od chwili rozstania z moją ex-me-

nedżerką działam nawet bez menedżmen-

tu. Mam świadomość, że w Polsce zawsze 

wszyscy chcą zrobić coś jak najtaniej. Mam 

świadomość, że jakość przestała się liczyć. 

Większość wydawnictw jest powtarzalna, 

korzysta z jednego sprawdzonego patentu. 

A ja lubię rzeczy zrobione naprawdę dobrze. 

Wszystkie płyty, które udało mi się wydać 

ze Sweet Noise i My Riot mają jakość, 

trwają w czasie. Dalej można ich słuchać. 

Wiem, że włożyłem w nie maksimum 

energii. Poza rzeczami realizacyjnymi, nad 

którymi nie miałem możliwości panować 

podczas nagrywania „Respect” Sweet Noise, 

ze wszystkiego jestem super zadowolony. 

Nie chcę schodzić z tego poziomu. Crossfit 

Respect powstał, kiedy byłem w takim 

zawieszeniu. Pisałem jakieś utwory, ale 

postanowiłem wrzucić na luz i być może do 

muzy już nie wracać wydawniczo. 

ALE JEDNAK CIĘ DO NIEJ CIĄGNIE. NAWET 
JEŚLI NIE WYDAJESZ TO POWRACASZ ZE 
SWEET NOISE NA DUŻE SCENY, JAK CHOĆBY 
W CIESZANOWIE.
Ależ oczywiście. I to mnie w tym kręci – nie 

muszę wydawać, ale mogę grać. Doceniam 

to, że marka, jaką jest Sweet Noise, przycią-

gnęła fajne oferty festiwalowe. Jakiś czas 

temu zacząłem z Magikiem (Tomaszem 

Osińskim, gitarzystą Sweet Noise – przyp. 

J.M.) działania nad nową muzyką. Część 

z tego to były rzeczy, które miały być na 

moim solowym albumie, ale powstały też 

utwory, które od początku miały inny 

charakter. Na tyle dobrze mi się z nim 

działa, na tyle dobrze wypadł ten ponowny 

kontakt, że wróciła kwestia dokończenia 

pewnych tematów ze Sweet Noise. Padły 

propozycje koncertowe, wróciłem do niego 

z tematem, powiedziałem: „zróbmy to po 

swojemu, lepiej niż było, mocniej, na takim 

poziomie, na jakim zawsze chcieliśmy”. 

Główną wytyczną tego projektu jest, by to 

był najlepszy live w historii Sweet Noise. 

Performersko nigdy nie miałem sobie nic 

do zarzucenia, muzycznie na żywo były 

rzeczy, które mogły być poprawione. I zo-

staną. To jest fascynujący moment. Powiem 

szczerze – myślę, że wydanie płyty tego 

zespołu nie będzie dla mnie taką traumą. 

Każda inna rzecz – tak, widzę w tym pro-

blem. Sweet Noise – nie.

WŁAŚNIE. MÓWISZ, ŻE NIE CHCESZ WYDAWAĆ, 
ALE DLA SWEET NOISE ZROBIŁBYŚ WYJĄTEK. 
CZYLI NIE CHCESZ NIC OBIECYWAĆ, ALE JEST 
SZANSA NA NOWY ALBUM.
Tak. Myślę, że mogę to po raz pierwszy 

powiedzieć publicznie: nowa płyta Sweet 

Noise to już nie jest nawet plan, ona się po 

prostu ukaże. Chciałbym, żeby to była koń-

cówka tego roku lub początek następnego. 

Nie chcę stracić tego momentu, napędu, 

który dadzą te koncerty, ponowne spotka-

nia z publicznością. Mogę powiedzieć, że 

w Cieszanowie zagramy poza materiałem, 

który ludzie znają, zupełnie nowe kawałki, 

które już są. W fazie demo mamy blisko 

połowę materiału. Dobrze się z nim czuję, 

osłuchuję się, produkuję go, żeby miał 

czynnik Sweet Noise, który brał się z wielu 

godzin pracy. Niektórzy twierdzą, że to jest 

przeprodukowanie, u nas to jednak zawsze 

inaczej wyglądało. Utwory powstawały 

szybko, ale ciągnęła się produkcja. Teraz 

jest podobnie. Żeby coś miało dla mnie 

charakter Sweet Noise to muszę mu oddać 

dużo pracy i musi się za tym kryć jakiś 

całościowy koncept.

JAK TERAZ WYGLĄDA WASZ KONCERTOWY 
SKŁAD, Z KTÓRYM WYSTĄPISZ W CIESZANOWIE 
I NA INNYCH FESTIWALACH?
Jestem ja, jest Magik, są gitarzyści X, 

których tożsamość nie jest jawna – to po 

prostu X. Tak było i tak będzie. To dobrzy 

gitarzyści. Jeden z nich to fan Sweet Noise 

na maksa. To fajna historia. Zgłosiło się kie-

dyś do mnie dwóch braci – być może to oni 

dali jakiś napęd dla moich działań. Dosta-

wałem od nich na skrzynkę na Facebooku 

dość uporczywe wiadomości, że grają Sweet 

Noise od lat, że są fanami, i czy z jakichś 

tam powodów chciałbym ich posłuchać. 

Nie było linków, nic innego, po prostu 

wiadomość, że mają swoje miejsce i żebym 

na chwilę wpadł. Odsuwałem to w natło-

ku spraw, ale kiedy pojawił się pierwszy 

pomysł na powrót Sweet Noise odpisałem 
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KIEDY PRZEZ KOLEJNE LATA SZUKALIŚMY MUZYKÓW DO 
RÓŻNYCH SKŁADÓW SWEET NOISE, TRAFIALI SIĘ LUDZIE, 
KTÓRZY MIELI WIELKĄ ZAJAWKĘ ZROBIENIA RZECZY TROCHĘ 
PO SWOJEMU – „CZY MÓGŁBYM ODDAĆ TEMU RIFFOWI CZĘŚĆ 
SIEBIE, ZAGRAĆ GO BARDZIEJ PO SWOJEMU”? A TUTAJ CHŁOPAKI 
ZAGRALI PO PROSTU MEGADOBRZE.

im, a potem do nich pojechałem. Dwaj 

młodzi goście, zamknięci w swojej piwnicy. 

Bębniarz i gitarzysta. Zagrali „W imię Boga”, 

„Bruk”, „NUERHA” na gitarę i bęben tak, że 

kopara mi totalnie spadła. Dwa instrumen-

ty, a pełnia dźwięku, agresja, przywiązanie 

do detali, szacunek dla formy, a to się 

rzadko zdarza. Kiedy przez kolejne lata 

szukaliśmy muzyków do różnych składów 

Sweet Noise trafiali się ludzie, którzy mieli 

wielką zajawkę zrobienia rzeczy trochę 

po swojemu – „czy mógłbym oddać temu 

riffowi część siebie, zagrać go bardziej po 

swojemu”? A tutaj chłopaki zagrali po pro-

stu megadobrze. Bębniarz miał fascynację 

naszym rytmem, gitarzysta formą riffu. 

Byłem kupiony. To był zaczątek formo-

wania nowego składu Sweet Noise, który 

w pewnym momencie oczywiście przed-

stawię, ale to jeszcze nie ta chwila. Reszta 

muzyków była dobrana pod kątem totalnej 

egzekucji muzycznej. Niektóre rzeczy cały 

czas jeszcze dogrywam. Po płycie „Getto” 

byłem tylko ja i Magik. Pojawili się muzycy, 

z którymi robiliśmy „Koniec wieku”, grali-

śmy koncerty z nimi, ale musieliśmy zmie-

nić skład. Przyszli nowi, dokończyliśmy 

trasę, zaczęliśmy „Czas ludzi cienia”, skład 

zaczął się rozszerzać. Sweet Noise przeszło 
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mnóstwo zmian składu, ale nie ma tego 

zespołu bez Magika. Nie zabrałbym się za 

to bez niego. To jest człowiek, z którym to 

przez lata robiłem i poszczególne składy za-

wsze były podyktowane tym, jak widzieli-

śmy w danym momencie zespół, w którym 

kierunku chcieliśmy go posunąć. 

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL BĘDZIE DLA CIE-
BIE POWODEM DO POWROTU NA STARE ŚMIECI? 
URODZIŁEŚ SIĘ PRZECIEŻ W RZESZOWIE, CHOĆ 
TAK NAPRAWDĘ JESTEŚ KOSMOPOLITĄ. MIESZ-
KAŁEŚ NA TRZECH KONTYNENTACH. MASZ 
JAKIŚ KONTAKT Z PODKARPACIEM?
Nie, bardzo słaby. Spędziłem tam tak na-

prawdę kilka pierwszych lat życia, później 

wróciłem tylko parokrotnie na koncerty, 

głównie w Rzeszowie. Nie miałem możliwo-

ści poczuć tego klimatu. Może Cieszanów 

Rock Festiwal będzie przyczynkiem do 

tego? Planuję pojechać tam ze dwa dni 

wcześniej, poczuć miejsce. Ale odpowia-

dając szczerze to nie mam żadnej senty-

mentalnej więzi z tym regionem. W ogóle 

Polskę zwiedzałem mało. Jeździłem po 

niej dużo w ramach koncertowania, ale 

koncerty nie mają nic wspólnego ze zwie-

dzaniem – przyjeżdżasz do klubu, potem 

idziesz coś zjeść, grasz koncert, wyjeżdżasz 

albo jedziesz do hotelu. Na tym się kończy 

znajomość miejsca.

A SUDAN? KIEDY OSTATNIO TAM BYŁEŚ?
Stary, bardzo dawno. 24 lata temu.

CZYLI TO NIE JEST SENTYMENT, KTÓRY CIĄ-
GNIE CIĘ TAM CO JAKIŚ CZAS?
Nie, nie mam okazji. Moje życie nie jest 

takie, że podróżuję sobie po świecie, posie-

dzę sobie trochę w jednym miejscu, zaraz 

pojadę gdzie indziej. Może to tak wyglądać 

z zewnątrz, ale tak nie jest. Mam Crossfit 

Respect, staram się go prowadzić, trenuję 

tutaj, tworzę muzę. Podróżowanie nie jest 

proste. Na pewno nie jest więc tak, że raz 

w roku jadę sobie do Afryki bo lubię. Gdy-

bym mógł to na pewno bym jeździł nawet 

dwa razy w roku.

NIE BAŁBYŚ SIĘ? AFRYKA NIE JEST NAJBEZ-
PIECZNIEJSZYM MIEJSCEM.
Na pewno dobierałbym sobie kraje. Raczej 

nie wybrałbym się do Libii, nie jestem 

pewien czy pojechałbym do Sudanu. Ale 

kontynent afrykański jako taki jest mi bli-

ski. „The Triptic” to na przykład RPA – tam 

to nagrywałem, z tamtejszymi muzykami. 

Może płyta brzmiałaby inaczej, gdybym 

wybrał się do innego kraju albo podróżo-

wał po kontynencie, ale było to w zasadzie 

tylko Cape Town i okolice. Jeśli zaś pytasz, 

czy mam sentyment, to do Podkarpacia 

nie, ale do Sudanu i Libii tak. Najbardziej 

do Sudanu. W Libii byłem dzieciakiem, 

ale byłem świadom policyjno-wojskowe-

ojcu, który wpuszczał mnie w to wszystko. 

Miał jakiś instynkt, który mówił mi, że 

nic mi się nie stanie. Mówił: „okej, jedź do 

Europy, zawieź mamie pieniądze, wsiadaj 

sam do samolotu. Uważaj, będziesz miał 

międzylądowanie w Grecji. Pamiętaj, jeśli 

pójdziesz na dziwki to się nie upij, bądź 

ostrożny, bo cię okradną”. Uczestniczyłem 

w tym wszystkim i uczyłem się odnajdować 

w różnych sytuacjach. Ratowało mi to tyłek. 

Pamiętałem, żeby nie zadzierać nosa, nie 

pokazywać innym, że się jest od nich w jakiś 

sposób lepszym. Interesuj się ich życiem, 

ich sprawami, mniej mów o sobie, więcej 

słuchaj, jeśli nie masz nic do powiedzenia to 

lepiej nic nie mów. Takie były zasady. To jest 

kod, który możesz zastosować wszędzie. No, 

chyba że wpadniesz w jakiś tygiel ekstremy 

prawicowo-faszystowskiej... Chociaż miałem 

jeden taki epizod z bandą skinheadów. Było 

ich chyba z pięćdziesięciu, to były jakieś ob-

chody... Znalazłem się gdzieś, nie tam gdzie 

trzeba, byłem agresywny, dopadli mnie w ja-

kimś zaułku. Nie wiem czy bym żył, gdyby 

nie jeden z nich, który wypadł ze środka, 

krzyknął „ja go znam, koniec, zostawcie go 

w spokoju”. Nie byłem więc do końca obcy. 

Nawet to trochę lubiłem. Lubiłem zwyczaj-

nych ludzi, prostych, często biednych. Mój 

związek z Polską to nie był związek z elitami, 

z żadnymi celebrytami. To nawet nie było 

przywiązanie do jakiejś sceny muzycznej.  

To było po prostu przywiązanie do zwyczaj-

nych ludzi. Wśród nich – o dziwo – nigdy nie 

czułem się obcy. Pod tym względem czułem 

się w Polsce dobrze, choć wiem, że to, że się 

nazywam Piotr Mohamed, nie urodziłem 

go reżimu, prania mózgu. To wszystko 

było obecne wszędzie: na ulicy, w szkole. 

Dzieciaki uczyły się w szkołach rozbierania 

kałasznikowów. Wszędzie Kadafi: zielona 

książka Kadafiego, Kadafi powiedział, Ka-

dafi pojechał, Kadafi to, Kadafi tamto, Ka-

dafi bóg i w ogóle. Byliśmy tego świadomi, 

a Libijczycy nie byli przyjaźnie nastawieni 

dla ludzi z zewnątrz, choć były wyjątki. 

A myśmy byli z zewnątrz. Polacy byli tam 

siłą roboczą – budowali drogi, cementownie, 

byli lekarzami. Libijczyków było na to stać, 

mieli petrodolary, więc płacili. Ale Sudan 

dla odmiany to bardzo ciepłe wspomnie-

nia. Dużo się tam nauczyłem, przeżyłem 

mnóstwo pięknych chwil. Jeżeli można 

tak sentymentalnie powiedzieć, to zapach 

powietrza, smak potraw, tempo życia jest 

we mnie całe czas obecne. Spędziłem tam 

jedne z najlepszych lat życia.

WSPOMNIAŁEŚ, ŻE W LIBII POLACY BYLI OBCY. 
PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI NIE CZUŁEŚ SIĘ 
TEŻ WYOBCOWANY? PIOTR MOHAMMED – IMIĘ 
NIBY SWOJSKIE, NAZWISKO JUŻ NIE. NIEKTÓ-
RZY MOGLI DZIWNIE NA CIEBIE REAGOWAĆ.
Zdarzały się rasistowskie problemy, ale 

radziłem sobie. Po części mam poczucie 

bycia obcym, ale mam dużo większą sumę 

pozytywnych odczuć związanych z Polską, 

niż negatywnych. Polska jest we mnie, 

mam ją w sercu.

ALE TO ZDERZENIE Z NASZĄ RZECZYWISTO-
ŚCIĄ PO POWROCIE Z AFRYKI NIE BYŁO DLA 
CIEBIE ŁATWE.
Nie było. Szukając swojej drogi i próbując 

się odnaleźć zanurzyłem się w totalnym 

chaosie. Kiedy tu przyjechałem miałem 18 

lat. Najpierw była próba kontynuowania 

nauki, zderzenie ze ścianą, porażka. Potem 

alkohol, rock’n’roll, ulica, punk rock, meliny. 

To była moja recepta, moja droga przez 

parę lat. W tym wszystkim był też kontakt 

muzyczny. Z drugiej strony było to pozna-

wanie Polski od poziomu poznańskiego 

bruku. Był rynek, zaułki, uliczki, kołowanie 

kasy na alkohol, ludzie ulicy, rozmowy 

z nimi, poznawanie ich mentalności. W tym 

też byłem troszeczkę obcy – mama była 

lekarzem, Polką, ale ojciec Sudańczykiem, 

nie urodziłem się gdzieś tutaj, na jednej 

z poznańskich uliczek. Zawsze jednak 

dbałem o to – i myślę, że w dużym stopniu 

mi się to udawało – żeby być szczerym 

dla tych ludzi, prawdziwym. To ratowało 

mnie z każdej opresji. Mogłem zagubić się 

gdzieś na poznańskim Łazarzu, na Jeżycach, 

wypadała na mnie z bramy banda gości, teo-

retycznie powinienem lądować na OIOM-ie, 

ale po jakiejś gadce okazywało się, że jestem 

w porządku z jakiegoś powodu. Życie uczyło 

mnie tego nie tylko na polskich ulicach, ale 

też w Sudanie czy Egipcie. Umiejętność 

przetrwania zawdzięczam w dużej mierze 
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SZUKAJĄC SWOJEJ 
DROGI I PRÓBUJĄC SIĘ 
ODNALEŹĆ, ZANURZYŁEM SIĘ 
W TOTALNYM CHAOSIE. KIEDY 
TU PRZYJECHAŁEM MIAŁEM 
18 LAT. NAJPIERW BYŁA 
PRÓBA KONTYNUOWANIA 
NAUKI, ZDERZENIE ZE ŚCIANĄ, 
PORAŻKA. POTEM ALKOHOL, 
ROCK’N’ROLL, ULICA, PUNK 
ROCK, MELINY. TO BYŁA MOJA 
RECEPTA, MOJA DROGA 
PRZEZ PARĘ LAT.
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się jako na przykład Piotr Kujawski, bywa 

trudne do wyjaśnienia. To odgrywa rolę, 

wpływa na sposób postrzegania mojej osoby 

czy muzyki, którą stworzyłem. Uważam, 

że gdybym był Polakiem z krwi i kości 

i zrobił to, co zrobiłem, to po prostu byłbym 

w innym punkcie. Nie mówię oczywiście 

o fanach, a o otoczce, o mediach i tak dalej. 

Jeżeli chodzi o docenienie przez fanów to 

niczego mi nie brakuje. Fakt, że ta świado-

mość o mnie przetrwała po tych latach i jest 

w głowie dziesiątków tysięcy ludzi, to dla 

mnie wystarczająca nagroda. 

 IN ENGLISH

THE RULES

ALTHOUGH ON THE POLISH ROCK SCENE HE 
DISTINGUISHES HIMSELF AS NO ONE ELSE, 
RECENTLY HE HAS KEPT HIMSELF TO HIM-
SELF. HE HAS LIVED ON THREE CONTINENTS, 
RECORDED SONGS WITH MUSICIANS FROM 
ALL OVER THE WORLD, AND NOW HE DE-
VOTES HIMSELF TO CROSSFIT. BUT HIS SUM-
MER, HE’LL TRIUMPHANTLY COME BACK ONCE 
AGAIN, LEADING THE LEGENDARY BAND 
SWEET NOISE. PIOTR “GLACA” MOHAMED.

YOU’RE NOT FOND OF RELEASING MUSIC,  
ARE YOU?
If I had the choice, I wouldn’t release music 

at all. I’d like for it to reach people, but this 

whole business side of this venture has 

put me off for some time now. I was more 

enthusiastic when recording with My Riot, 

but then I got so fed up by this mechanism 

that now getting down to this matter, to the 

talks and what not, makes me allergic. Even if 

I were to release an album myself, I wouldn’t 

be happy about it. This whole campaign 

under the title of “now, soon, buy, experience,” 

blurbs, trailers, ads, slogans – it’s awful. It’s an 

absolutely anti-market situation, but I simply 

abhor forcing people into buying anything or 

advertising anything. Needless to say, art for 

art’s sake is nothing – it must reach people, 

but doing it in a classy manner is difficult. 

DON’T YOU THINK THAT HAVING REPUTATION 
AND NAME ON THE POLISH MARKET, YOU COULD 
EASILY DO IT YOURSELF OR WITH SOME HELP 
FROM YOUR FRIENDS, WITHOUT THIS WHOLE 
BUSINESS-MARKETING APPROACH?
I don’t know if I’m in the position to do this.

WHAT WOULD THE PERFECT MUSICAL-BUSI-
NESS MODEL LOOK LIKE, SO THAT YOU COULD 
FIND YOURSELF IN IT?
I don’t know. I’m doing music all the 

time. There were some rumours that I’ve 

engaged in sports so much that it pulled 

me away from music – which is not true. 

I live on music and artistic activities 24/h. 

It has never changed. I’ve been looking for 

a new sound, new ways of fulfilling myself 

in all of this. I want to find myself in those 

modern times with something honest 

and strong. I don’t have enough money 

to open a recording studio and release it 

myself, but if I had a business partner who 

would take care of this aspect, perhaps 

I’d find the money after all. I can imagine 

doing it in this model, but if I were to take 

care of everything single-handedly, it 

wouldn’t do. And ever since I parted ways 

with my ex-manager, I’ve been coping 

without a manager. I am aware that in 

Poland everyone wants to do anything 

the cheapest way possible. I am aware that 

the quality doesn’t matter anymore. Most 

of the studios are repetitive, make use of 

one tested patent. And I like things that 

are done really well. Every album that 

I managed to record with Sweet Noise and 

My Riot, are of high quality, everlasting. 

You can still listen to them. I know I put 

maximum energy in them all. Apart from 

technical things, over which I couldn’t 

hope to have power while recording Sweet 

Noise’s Respect, I’m genuinely pleased 

about everything. I don’t want to descend 

from this level. CrossFit Respect came to be, 

when I was stuck in a limbo. I was writing 

some songs, but I decided to take it easy 

and perhaps come back to music without 

approaching it from the releasing angle.

BUT YOU STILL FEEL DRAWN TO IT ANYWAY. 
EVEN IF YOU DON’T RELEASE ALBUMS ANY-
MORE, YOU STILL COME BACK TO BIG SCENES 
WITH SWEET NOISE, SUCH AS THE SCENE IN 
CIESZANÓW.
But of course. And it’s exactly what I love 

about it – I don’t have to release albums to 

play music. I appreciate the fact that the 

brand, which is Sweet Noise, has attract-

ed wonderful festival offers. Some time 

ago, I started working on new music with 

Magik (Tomasz Osiński, the guitarist of 

Sweet Noise). Some of the pieces were 

supposed to appear on my solo album, but 

we also made songs which had different 

character from the very beginning. I like 

working with him so much, and so great 

was this renewed contact that the question 

of finishing some things with Sweet Noise 

has resurfaced again. There were concert 

offers, I went back to him to talk about 

this matter. I said, “we’ll do it our own way, 

better than ever, stronger than ever, on 

the level we have always wanted.” The 

main directive of this project is for the 

concert to be the best live show in the 

history of Sweet Noise. When it comes to 

performance, I have never had anything 

to rebuke myself for, and when it comes 

to music, there were things during live 

shows that could have been perfected. And 

they will be. This is a fascinating moment. 

Honestly speaking, I think that the release 

of this band’s album won’t be such a trau-

ma for me. Every other thing – yes, I do see 

a problem with it. Sweet Noise – not a bit.

EXACTLY. YOU SAY THAT YOU DON’T WANT 
TO RELEASE ALBUMS, BUT YOU’D DO AN 
EXCEPTION FOR SWEET NOISE. SO YOU DON’T 
WANT TO PROMISE ANYTHING, BUT THERE IS 
A CHANCE FOR A NEW ALBUM.
Yes. I think that I can announce it publicly 

for the first time: the new album of Sweet 

Noise is not a plan anymore, it will be 

released. I’d like for it to be released by the 

end of the year or the beginning of the 

next one. I don’t want to lose this moment, 

this momentum that will be created by 

all those concerts and meetings with the 

audience. I can say that we’ll play some-

thing different from the usual material in 

Cieszanów, some brand new songs that 

are already recorded. We have almost half 

of the material in the demo phase. I feel 

well with it, I’m becoming familiar with 

it, I’m producing and adjusting it so that it 

has a Sweet Noise’s factor that stems from 

many hours of work. Some claim that its 

over-production, but when it comes to us, 

it has always looked different. The songs 

were created quickly, and the only thing 

that dragged on was the production. Today 

it is very similar. To imbue anything with 

a Sweet Noise character, I have to devote 

much work and effort to it, and there has 

to be some holistic concept behind it.

HOW DOES YOUR CONCERT COMPOSITION, 
WITH WHICH YOU’LL PERFORM IN CIESZANÓW 
AND OTHER FESTIVALS, LOOK LIKE?
There’s me, there’s Magik, there are X gui-

tarists, whose identity must not be disclosed 

– they’re simply X. This is how it’s always 

been and always will be. They are good gui-

tarists. One of them is a zealous fan of Sweet 

Noise. It’s a great story. Some time ago, two 

brothers contacted me – perhaps it was they 

who got me going. I was receiving rather 

insistent messages on my Facebook inbox 

stating that they had played Sweet Noise 

for years and if I’d like to listen to them 

for some reason or another. There were no 

links, no nothing, just a message that they 

had their own place and that I should drop 

in. I put it off in the rush of events and 

other matters, but when the first idea of 

Sweet Noise’s comeback came up, I wrote 

back, and then I went to them. Two young 

guys, locked in their basement. A drummer 

and a guitarist. They played W imię Boga 

(In the God’s name), Bruk (The Street), and 
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NUERHA in such a way that I had to pick up 

my jaw from the floor. Just two instruments, 

but such richness of sound, aggression, 

attention to detail, respect for form – and 

this happens really rarely. For the previous 

several years, when we had looked for mu-

sicians for different compositions of Sweet 

Noise, there had been people with a great 

drive to do things their own way – “could 

I give this riff something from myself, play it 

somewhat more personally?” But these guys 

simply played it extremely well, period. The 

drummer was fascinated by our rhythm, 

the guitarist – by the form of the riff. They 

bought me. This was the beginning of the 

new composition of Sweet Noise, which 

I obviously will introduce later on, but not 

quite yet. The rest of musicians were select-

ed from the angle of total musical execution. 

I’m still patching some things up. After the 
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album Getto there was only me and Magik. 

There appeared musicians, with whom we 

were doing Koniec wieku (The end of centu-

ry) and played some concerts, but we had to 

change the composition after all. There ap-

peared new musicians, we finished the tour, 

we began Czas ludzi cienia (Time of shadow 

people), the composition started to grow in 

numbers. Sweet Noise has undergone many 

changes when it comes to band composition, 
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but there is no Sweet Noise without Magik. 

I wouldn’t do this if it weren’t for Magik. 

This is a man, with whom I have worked for 

years, and all respective compositions have 

always been dictated by the way we saw the 

band at a given moment, the direction we’d 

like to move it.

WILL CIESZANÓW ROCK FESTIVAL BE THE REA-
SON FOR YOU TO RETURN TO YOUR OLD NEIGH-
BOURHOOD? AFTER ALL, YOU WERE BORN IN 
RZESZÓW, ALTHOUGH YOU ARE A COSMOPOLI-
TAN. YOU’VE LIVED ON THREE CONTINENTS. DO 
YOU KEEP IN TOUCH WITH SUBCARPATHIA?
No, not really. I spent the first few years of 

my life there, then I came back a few times 

to give concerts, chiefly in Rzeszów. I didn’t 

have an opportunity to feel this climate. Per-

haps the Cieszanów Rock Festival will bring 

this about? I’m planning to go there two 

days earlier, to feel the place. But, honestly 

speaking, I don’t have any sentimental 

bond with this area. I haven’t seen much 

of Poland either. I’ve been to a lot of places 

when it comes to concerting, but they don’t 

have anything in common with sightseeing 

– you come to a club, then go to grab a bite, 

then you give a performance, then you go 

away or check in at a hotel. This is it when it 

comes to knowing a given place.

AND SUDAN? WHEN WERE YOU THERE LAST 
TIME?
Dude, ages ago, like 24 years ago.

SO IT’S NOT SENTIMENT THAT DRAWS YOU 
THERE?
No, I just don’t have any opportunity. My 

life doesn’t consist in travelling around the 

world, sitting here and there for some time 

and then moving on. It may seem this way 

from the outside, but it’s not like this. I have 

CrossFit Respect, I try to practice it, I train 

here, I create music. Travelling isn’t easy. 

Definitely it’s not like I go to Africa every 

year, only because I like it. If I could, I would 

certainly go even twice a year.

WOULDN’T YOU BE AFRAID? AFRICA ISN’T 
EXACTLY THE SAFEST PLACE ON EARTH.
I would definitely choose countries 

carefully. I think I wouldn’t go to Libya, 

and I’m not sure if I’d go to Sudan. But the 

African continent as such is very dear to 

me. The Triptic is about South Africa, for 

example – I recorded it there, using local 

musicians. Maybe the album would have 

sounded differently if had chosen other 

country or travelled around the continent, 

but I limited myself to Cape Town and its 

vicinity. If you ask whether I have any 

sentiment, I don’t have it towards Subcar-

pathia, but I do towards Sudan and Libya. 

Especially Sudan. I was a kid in Libya, but 

I was aware of the police-military regime, 

the brainwashing. It was omnipresent: 

in the streets, at school. Kids leant at 

school how to dismantle a Kalashnikov. 

Gaddafi was everywhere: Gaddafi’s Green 

Book, Gaddafi said, Gaddafi went, Gaddafi 

this, Gaddafi that, Gaddafi god and what 

not. We were aware of that, and Liby-

ans were not friendly towards outsiders, 

although there were exceptions. And we 

were outsiders. Poles were a labour force 

there – they were building roads, cement 

mills, worked as doctors. Libyans could 

afford that, they had petrodollars, so they 

paid. Sudan, on the other hand, is a source 

of very warm memories for me. I learnt 

a lot there, I experienced many beautiful 

moments. If you could say it in a senti-

mental way, the smell of the air, the taste 

of dishes and the pace of life are all still 

present within me. I spent some of the best 

years of my life there.

YOU MENTIONED THAT IN LIBYA POLES WERE 
OUTSIDERS. UPON RETURNING TO POLAND, 
DIDN’T YOU FEEL ESTRANGED AS WELL? PIOTR 
MOHAMED – THE NAME MAY SOUND FAMILIAR, 
BUT THE SURNAME – NOT SO MUCH. SOME 
MIGHT REACT STRANGELY TO YOU.
There were some racists problems, but 

somehow I managed. To some extent, I have 

the sense of being a stranger, but I have 

much more positive feelings connected 

to Poland than negative ones. Poland is 

within me, it resides in my heart.

BUT THIS CONFRONTATION WITH OUR REALITY 
AFTER COMING BACK FROM AFRICA WASN’T 
EASY FOR YOU.
No, it wasn’t. As I was looking for my own 

way and trying to find myself, I submerged 

into total chaos. When I came here, I was 

eighteen years old. At first, I tried to contin-

ue my education, but I ended up hitting the 

wall, so in the end, it was a failure. Then 

alcohol, rock’n’roll, the street, punk rock, 

drinking dens. This was my receipt, my 

way of living for the next few years. There 

was also contact with music in all of this. 

On the other hand, it was getting to know 

Poland from the level of Poznan’s streets. 

There was the market square, city’s nooks 

and crannies, tiny streets, trying to get 

some money for alcohol, people from the 

street, talking to them, learning their men-

tality. To a certain extent, I was a stranger 

in all of this as well – my mom was a doctor, 

a Pole, but my father was a Sudanese, 

I wasn’t born anywhere near there, let 

alone in one of the streets of Poznan. But 

I always tried – and I think successfully 

for the most part – to be honest towards 

this people, genuine. This rescued me from 

many a predicament. I would get lost in the 

Poznan’s Lazarz, in Jezyce, a gang from 

the street would corner me, theoretically 

I should have ended up on ICU, but after 

some talking it would always turn out that 

I was okay for some reason or another. Life 

was teaching me this not only in the Polish 

street, but also in Sudan or in Egypt. I owe 

the ability to survive chiefly to my father, 

who introduced me to all of this. He had 

some kind of instinct that told me that 

nothing bad would happen to me. He said, 

“okay, go to Europe, take some money for 

your mother, board the plane on your own. 

Be careful, because you’ll have a refuelling 

stop in Greece. Remember, if you go to get 

some hooker, don’t get drunk, be careful, 

because they’ll rob you.” I took part in all 

of this and learnt how to find myself in dif-

ferent situations. It saved my butt. I always 

remembered that you shouldn’t turn up 

your nose, or show others that you may be 

better in any way; that you should show 

interest in other people’s lives, matters, 

speak less about yourself, listen more to 

others, and if you don’t have anything to 

say, you’d better not say anything. Those 

were the rules. This is a code that you can 

apply anywhere. Well, provided you don’t 

happen upon a group of extreme conserv-

ative fascists… But I had one such episode 

with a gang of skinheads. There were about 

fifty of them, it was a celebration of some 

kind… I ended up in a place I shouldn’t have, 

I was aggressive, they got me in a dark 

alley. I don’t know if I would be still alive if 

it hadn’t been for one of them who jumped 

to my aid, shouting, “I know him, stop, leave 

him alone.” So I wasn’t entirely a stranger. 

I even liked it a bit. I liked ordinary people, 

simple, often poor. My relationship with Po-

land was not a relationship with elites, with 

any celebrities. It wasn’t even attachment 

to some kind of musical scene. It was simply 

an attachment to ordinary people. Among 

them – to my surprise – I have never felt 

like a stranger. In this respect, I felt good in 

Poland, although I know that the fact that 

my name is Piotr Mohamed, and not Piotr 

Kujawski, can be difficult to explain.  

It plays a role, influences the way of per-

ceiving me or the music I’ve created. I think 

that if I were an out-and-out Pole and did 

everything I have done so far, I would be in 

an entirely different place now. I don’t speak 

about fans now, of course, but of this entire 

background, media and all that. When it 

comes to appreciation from my fans, I need 

nothing. The fact that this awareness of me 

is still there after all this years and remains 

in the heads of tens of thousands of people 

is a sufficient prize for me. 
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MIESZKAŃCY INNYCH HISZPAŃSKICH PROWINCJI 
WIESZAJĄ NA NIM PSY, U TURYSTÓW PRZEGRYWA 
Z MIEJSCOWOŚCIAMI NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM. 
A MADRYT TO MIASTO KRÓLEWSKIE, KTÓRE ZE WSZECH 
MIAR ZASŁUGUJE NA WASZĄ UWAGĘ.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA      ZDJĘCIA: JAKUB MILSZEWSKI 

MADRYT
KRÓLEWSKIE 

TRAKTOWANIE



Powiedzieć, że Madryt to kwintesencja 

hiszpańskości byłoby nieco szowini-

styczne. Jest tyle rodzajów Hiszpanii 

co miast i miasteczek w siedemnastu 

wspólnotach autonomicznych tego kraju. Ale 

istnieje przynajmniej kilka powodów, dla któ-

rych trzeba poznać właśnie stolicę. Uwierzcie, 

są to powody nie tylko dla iberofilów.

MADRYCKI BROADWAY
Gran Vía, główna i najdłuższa ulica Ma-

drytu. Zbudowana w początkach XX wieku 

była wizją architektów, chcących połączyć 

największy plac Madrytu, Plaza de España, 

z ulicą Alcalá. Stworzenie tej ciągnącej się 

przez prawie półtora kilometra arterii wy-

magało ogromnych nakładów finansowych 

i przebudowania całej okolicy. Początkiem 

ulicy jest ikoniczny budynek Metrópolis 

w wyglądzie łączący hiszpański barok 

z amerykańskim art déco. Wchodząc dalej 

też można poczuć się trochę jak w amery-

kańskim mieście. Architektura budynków 

stojących przy Gran Vía jest monumental-

na jak w Nowym Jorku czy Bostonie. Idąc 

odcinkiem łączącym dwa place – Callao 

z Placem Hiszpańskim (Plaza de España), 

spotkamy kino na kinie, teatr na teatrze. To 

„madrycki Broadway”, w którym spotykają 

się tutejsi kinomaniacy, krytycy i wszelkiej 

maści zapaleńcy wielkomiejskich rozrywek. 

Inna część Gran Víi, między placem Red de 

San Luis a Callo, to zatrzęsienie butików 

największych domów mody. O gastronomii 

nie wspominam. Na koniec, dzięki klubom 

i kafejkom to miejsce nigdy nie śpi. Dla każ-

dego coś miłego, a wszystko na jednej ulicy. 

W CENTRUM WSZECHŚWIATA
Wiele nacji uważa się za wybrane. Ale tylko 

Hiszpanie potrafili oddać to tak dobitnie 

w swojej architekturze. Otóż środek świata, 

jeśli kto nie wiedział, przebiega w Hiszpanii 

przez Puerta del Sol, czyli Bramę Słońca. To 

plac leżący pośrodku Madrytu. A że Madryt 

umiejscowiony jest mniej więcej w samym 

środku Hiszpanii, wiemy już, gdzie się znaj-

dujemy. Stanąć tak pośrodku świata, to do-

piero gratka! Kilka metrów dalej natomiast 

znajduje się historyczny plac wyznaczający 

dawne centrum, Plaza Mayor. W dawnych 

wiekach było to miejsce publicznych uroczy-

stości i widowisk, jak palenie na stosie czy 

inne egzekucje. Podobno nikt nie spodziewa 

się hiszpańskiej inkwizycji, ale dziś tak 

naprawdę musimy zadowolić się jedynie nie-

dzielnym targiem staroci. Mimo to plac jest 

obowiązkowym punktem dla wszystkich 

odwiedzających Madryt.

Miasto to ma jeszcze wiele bram i placów, 

spektakularnie piętrzących się nad resztą 

ulic, z  barokowymi fontannami i patetycz-
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ARCHITEKTURA BUDYNKÓW STOJĄCYCH PRZY GRAN 
VÍA JEST MONUMENTALNA JAK W NOWYM JORKU CZY 
BOSTONIE. IDĄC ODCINKIEM ŁĄCZĄCYM DWA PLACE – 
CALLAO Z PLACEM HISZPAŃSKIM (PLAZA DE ESPAÑA), 
SPOTKAMY KINO NA KINIE, TEATR NA TEATRZE. TO 

„MADRYCKI BROADWAY”, W KTÓRYM SPOTYKAJĄ SIĘ 
TUTEJSI KINOMANIACY, KRYTYCY I WSZELKIEJ MAŚCI 
ZAPALEŃCY WIELKOMIEJSKICH ROZRYWEK



nymi pomnikami. Jednym z symboli miasta 

jest Puerta de Alcalá, zwana też Bramą 

Cytadeli na Placu Niepodległości niedaleko 

Parku Retiro. Takich smaczków nie doceni 

tylko niewzruszony zwolennik architekto-

nicznego ascetyzmu bez serca.

PRADO
Są turyści, którzy miasta oceniają pod 

względem zasobności w muzea sztuki 

i ich zbiorów. Niektóre kulturalne snoby 

mogą powiedzieć, że pod tym względem 

to Paryż jest najcenniejszym miastem 

w Europie. Zapomnijcie o Paryżu i Luwrze, 

którego próby zwiedzenia w jeden dzień 

spełzną na niczym. Madryckie Museo 

del Prado jest odpowiednio duże i małe 

zarazem, by poradzić sobie z nim w ciągu 

całego dnia. Choć główną gwiazdą jest tam 

nadworny geniusz, Diego Velázquez i jego 

najbardziej znany obraz „Panny dworskie”, 

na nie mniejszą uwagę zasługuje seria 

fascynujących portretów królewskich 

karłów pędzla tegoż. W Prado znajdzie-

cie nie tylko hiszpańskich mistrzów, ale 

i tych z innych stron kontynentu. Wszak 

Hiszpania była wielka. W istocie była 

europejskim imperium. Dzięki dynastii 

Habsburgów na hiszpańskim tronie w Pra-

do znajdziemy najważniejsze dzieła Rem-

brandta i Rubensa. Zwolennicy średnio-

wiecznej makabreski zatrzymają się przy 

El Bosque, czyli Boschu i jego tryptykiem 

„Sąd ostateczny”. Spostrzegawczy dojrzą 

jeden z autoportretów egocentrycznego 

Albrechta Dürera. Ale co by nie mówić, 

malarstwo hiszpańskie ma tu swoich sil-

nych reprezentantów. Osobna sala poświę-

cona jest mistycznemu el Greco, a Franci-

sco Goi – specjalne, trzypiętrowe skrzydło 

– od najwyższego, przedstawiającego okres 

„biały”, przez nadworne portrety, po mrocz-

ne, czarne obrazy, przeniesione ze ścian 

Domu Głuchego.

PARK DOBREGO ODPOCZYNKU
Hiszpanie jak mało która nacja kładą 

nacisk na relaks. W kraju, gdzie siesta 

jest świętością, miejski park jest czymś 

więcej niż tylko ładnie zagospodarowaną 

połacią zieleni. Jeśli Wy również doce-

niacie dobrze spędzony czas, wybierzcie 

się do najpiękniejszego parku w stolicy 

Hiszpanii. Parque del Buen Retiro, czyli 

Park Dobrego Odpoczynku, mieści się 

w centrum miasta, pomiędzy Museo del 

Prado i innym dużym muzeum sztuki, 

Thyssen-Bornemisza. Retiro jest  idealne 

na popołudniowy spacer, piknik czy… rejs 

łódką, którą można wypożyczyć, a na-

stępnie popływać po stawie. Przechadzka 

wzdłuż Pasażu Argentyńskiego, zwanego 

też Pasażem Posągów, zapewni miłe to-

warzystwo królów Hiszpanii. Jeśli komuś 

bliżsi są żywi monarchowie, powinien 

udać się w stronę zachodnią w kierun-

ku Pałacu Królewskiego. Część Pałacu 

otwarta jest dla zwiedzających. Zwiedzić 

warto też Katedrę Almudena, która co 

prawda nie robi takiego wrażenia jak inne 

historyczne budowle sakralne w różnych 
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miejscach Hiszpanii, ale miały w niej miej-

sca uroczystości związane z monarchią. 

Po takiej rundzie zasługujemy na lampkę 

wina na jednej z klimatycznych knajpek 

wychodzących na te piękne hiszpańskie 

uliczki. Ale najpierw… 

ZACHODY SŁOŃCA
Romantycy, nie wiedzieć czemu, zawsze 

będą poszukiwać miejsca na idealny 

zachód słońca. Naukowcy nie odkryli, 

dlaczego tak się dzieje. Za to mieszkań-

cy Madrytu doskonale wiedzą, gdzie te 

miejsca się znajdują i skrzętnie z nich ko-

rzystają. Najbardziej zaskakującym z nich 

jest Templo de Debod, świątynia egipska, 

która jest prezentem podarowanym 

Hiszpanom przez Egipcjan w podzięko-

waniu za pomoc przy ratowaniu świątyni 

w Nubii w latach 60. XX w. To autentyczna 

świątynia sprzed dwóch tysięcy dwustu 

lat, przeniesiona z południowego Egiptu. 

Zachód słońca nad nią przeniesie w czasie 

i przestrzeni – trudno o bardziej mistyczną 

scenerię w centrum zachodnioeuropej-

skiego miasta. Zachód słońca z panoramą 

Madrytu w tle? Z parku Tío Pío, umiejsco-

wionym na wzgórzu, widać całe miasto. 

Innym widokiem wartym polecenia jest 

taras centrum sztuki Círculo de Bellas Ar-

tes, z którego można obserwować, jak na 

ulicy Gran Vía włączają się neony i miasto 

przechodzi w swój nocny tryb. 

PODRÓŻE TRAVEL

 IN ENGLISH

MADRID: THE ROYAL TREATMENT

INHABITANTS OF OTHER SPANISH 
PROVINCES DRAG IT THROUGH THE MUD, 
AND TOURISTS PREFER TOWNS BY THE 
MEDITERRANEAN SEA. BUT MADRID IS 
A ROYAL CITY, AND IT DESERVES YOUR 
ATTENTION IN ALL RESPECTS.

To say that Madrid is the quintessence 

of Spain would be a little bit chauvinis-

tic. There are as many types of Spain as 

there are towns and villages in seventeen 

autonomous communities in this country. 

But there are at least several reasons for 

which you should get to know the capital 

city. Believe us, those reasons are not only 

meant for Iberophiles.

THE MADRID VERSION OF BROADWAY
Gran Vía is the main and the longest street 

of Madrid. Built at the beginning of the 

20th century, it was a vision of architects 

who wanted to link the biggest square in 

Madrid, Plaza de España, with the Alcalá 

Street. Building this artery, stretching 

for 1,5 kilometres, required enormous 

funds and restructuring of the entire 

neighbourhood. The street begins by the 

iconic building of Metrópolis, which visually 

combines Spanish baroque and American 
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REKLAMA

Art Déco. As we go further, we can still feel 

the atmosphere of an American city. The 

architecture of buildings standing by Gran 

Vía is monumental, just as in New York or 

Boston. As we go along the road linking two 

squares – Callao with the Spanish Square 

(Plaza de España), we pass one cinema after 

another, and just as many theatres. This is 

the Madrid version of Broadway,  in which 

there can meet local cinema lovers, critics 

and all fans of metropolitan entertainment. 

Another part of Gran Vía, located between 

the Red de San Luis Square and Cello, there 

is a myriad of boutiques of the world’s 

biggest fashion houses. Not to mention 

gastronomy. And last but not least, thanks 

to clubs and cafes, this place never sleeps. 

Everyone will find something to their liking, 

and it can all be found at one street. 

IN THE CENTER OF THE UNIVERSE
Many nations perceive themselves as 

chosen ones. But only Spaniards were able 

to manifest it so straightforwardly in their 

architecture. So, in case you don’t know it 

yet, the centre of the world goes through 

Spain, more specifically through Puerta del 

Sol, or the Gate of the Sun. This a square 

located in the centre of Madrid. And since 

Madrid is located more or less in the centre 

of Spain, we already know where we are. To 

stand like this in the centre of the world – it 

literally makes you feel on the top of the 

world! Several metres further away there 

is a historical square marking the previous 

world’s centre, Plaza Mayor. In the past, it 

was a place of public celebrations and other 

shows, such as burning at a stake or other 

executions. Allegedly, no one expects Span-

ish Inquisition, but today we have to make 

do with the Sunday flea market. Despite it 

all, the square is the mandatory point for 

everyone visiting Madrid.

The city has many more gates and squares, 

towering spectacularly above the rest of 

the streets with their baroque fountains 

and pompous monuments. One of the city’s 

symbols is Puerta de Alcalá, also known as 

the Citadel Gate, a monument in the Plaza 

de la Independencia (the Independence 

Square) near the Parque del Buen Retiro 

(Retiro Park). Such treats won’t be appreciat-

ed only by an imperturbable fan of heartless 

architectonic asceticism.

THE PRADO
There are tourists who evaluate a city solely 

from the angle of its resplendency with 

art museums and their collections. Some 

cultural snobs might say that looking from 

this perspective, Paris is the most valuable 

city in Europe. But let’s forget about Paris 

and the Louvre, which cannot possibly be 

visited in one day. The Museo del Prado in 

Madrid is conveniently big and small at the 

same time, so visitors can easily manage 

the sightseeing in one day. Although the 

main star there is the royal genius Diego 

Velázquez and his most famous painting 

Les Meninas, what is also worth seeing is 

a series of fascinating portraits presenting 

royal dwarves (also pained by him). In the 

Prado, you’ll find pieces by artists not only 

from Spain, but also from other parts of 

the continent.  Because Spain was great 
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indeed. In fact, it was an European empire. 

Thanks to Habsburg dynasty, we’ll find the 

most important pieces of art by Rembrandt 

or Rubens in the Prado. Fans of mediaeval 

macabresque will stop by El Bosque, that is 

Bosch and his triptych The Last Judgment. 

The more perceptive visitors will notice one 

of self-portraits painted by the egocentric 

Albrecht Dürer. It can’t be denied that 

Spanish painting has its great representa-

tives. A separate room is devoted to mystical 

el Greco, and a special three-floor wing – to 

Francisco Goya; the uppermost floor repre-

sents the “white” period, whereas the lower 

ones contain court portraits and dark, black 

paintings moved there from Villa of the 

Deaf (The Quinta del Sordo).

THE PARK OF GOOD REST
There aren’t many nations that put as great 

a stress on relaxation as Spaniards. In the 

country in which siesta is a sanctity, a city 

park is something much more than just 

a nicely developed stretch of land. If you 

also appreciate spending time in a good 

way, go to the most beautiful park in the 

capital of Spain. The Parque del Buen Retiro, 

or the Park of Good Rest, is located in the 

city centre, between Museo del Prado and 

another big art museum, Thyssen-Borne-

misza. Retiro is perfect for the afternoon 

walk, a picnic or… a trip by boat that you can 

rent and then swim in it on a lake. A stroll 

along the Argentinean Arcade, also known 

as the Arcade of Statues, will provide you 

with the affable company of Spanish kings. 

If someone prefers living monarchs, they 

should go to the west, in the direction of the 

Royal Palace. A part of the palace is open 

for visitors. It is also worthwhile to see the 

Almudena Cathedral, which may not be as 

impressive as other sacral buildings in other 

places of Spain, but it has a rich history 

connected to the monarchy. After such 

a walk, we deserve a glass of wine in one of 

the atmospheric pubs facing those beautiful 

Spanish streets. But first…

SUNSETS
Romanticists, unbeknownst to anyone, 

will always look for the best place for 

a perfect sunset. So far, scientists haven’t 

discovered the reason for this phenome-

non. But the inhabitants of Madrid know 

perfectly well where those places are, 

and gladly use this knowledge to their 

purposes. The most surprising of them is 

Templo de Debod, an Egyptian temple giv-

en to Spaniards by Egyptians as a token 

of gratitude for helping to rescue a temple 

in Nubia in 1960s. It’s an authentic temple 

from two thousand two hundred years 

ago, moved there from south Egypt. The 

sunset over it will take you through 

space and time – it’s hard to find a more 

mystical scenery in the centre of a city in 

Western Europe. A sunset with a pano-

rama of Madrid in the background? From 

the park Tío Pío, located on a hill, you can 

see the entire city. Another viewpoint 

worth recommending is a terrace in the 

art centre called Círculo de Bellas Artes, 

from which you can observe how neons 

light up along Gran Vía and how the city 

enters into its night mode. 

32 





34 

py, odbywały się w nim bale, koncerty czy 

polowania, na które zjeżdżała się śmietanka 

polskiej magnaterii.

Pierwsza „wersja” zamku w Łańcucie to 

pojedyncza wieża obronna, wybudowana 

przez ród Pileckich w XVI wieku. Około 

1610 roku rozbudowała go rodzina Stadnic-

kich, a w połowie XVII wieku, trafił w ręce 

wojewody Stanisława Lubomirskiego, który 

uczynił z zamku prawdziwy bastion, ota-

czając go potężnymi fortyfikacjami. Trzeba 

przyznać, że skorzystało na tym nasze po-

kolenie – dzięki temu dwukrotnie zdołano 

odeprzeć szturm obcych wojsk. Obecnego 

kształtu łańcucki zamek nabrał sto lat póź-

niej, pod władaniem Błękitnej Markizy – 

Izabeli Lubomirskiej. Ona właśnie terytoria 

obronne przekształciła w ogrody, tworząc 

przepiękny zespół zamkowo-parkowy, 

który budzi zachwyt do dziś.

NIEDALEKO RZESZOWA, NA GRANICY DWÓCH PRZEPIĘKNYCH KRAIN – PODGÓRZA 
RZESZOWSKIEGO I PRADOLINY PODKARPACKIEJ, LEŻY MIASTO, O KTÓRE 
W PRZESZŁOŚCI BIŁY SIĘ NAJWIĘKSZE POLSKIE RODY MAGNACKIE.

 TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK    ZDJĘCIA: E. SOŃSKI, ARCHIWUM URZĘDU MIASTA ŁAŃCUTA  

Łańcut to śliczne miejsce. Czyste, zadba-

ne, pełne zabytków i zieleni. A jednak, 

skrywa w sobie pewną  tajemnicę, 

którą postanowiliśmy zdradzić.

TROCHĘ HISTORII
Można powiedzieć, że Łańcut od samego 

początku był ściśle związany z władcami 

Polski. Założony został przez Kazimierza 

Wielkiego, króla Polski, w połowie XIV 

wieku. Miasto szybko trafiło w ręce rodziny 

Pileckich, prawdopodobnie jako podzięko-

wanie za zasługi starosty sandomierskiego 

Ottona Pileckiego herbu Topór, którego 

żona Jadwiga była matką chrzestną samego 

Władysława Jagiełły, a córka Elżbieta, 

najbogatsza panna w Polsce i dziedziczka 

łańcuckiego dworu, w 1417 roku została 

trzecią żoną króla. Ciekawostka: niektórzy 

z polskich magnatów uznawali ten związek 

za kazirodczy, ponieważ nowa królowa 

była „siostrą chrzestną” Jagiełły. W póź-

niejszych czasach na łańcuckich włościach 

niejednokrotnie gościli władcy z całej Euro-

STRACHÓW
Zamek



CÓŻ, W TYM ŁAŃCUCKIM STRASZĄ PODOBNO CO NAJMNIEJ 
TRZY. NAJBARDZIEJ ZNANYM JEST BŁĘKITNA DAMA, CZYLI 
WSPOMNIANA JUŻ KSIĘŻNA IZABELA LUBOMIRSKA. MIMO 
ŻE ZMARŁA W WIEDNIU, WCIĄŻ ZAGLĄDA DO ŁAŃCUTA, BYĆ 
MOŻE UZNAJĄC TUTEJSZY ZAMEK ZA DZIEŁO ŻYCIA.

Wygląda na to, że nad zamkiem w Łań-

cucie czuwa jakaś siła wyższa. Łaskawe 

były dla niego czasy II wojny światowej 

– w przeciwieństwie do mnóstwa, może 

nawet większości polskich zabytków, bu-

dynek nie ucierpiał nawet w najmniejszym 

stopniu, pomimo że mieścił się w nim sztab 

Wermachtu. W 1944 roku do Wiednia wy-

wieziono za to aż 700 skrzyń zamkowych 

dóbr, które nigdy do Łańcuta nie wróciły.

Zamek w Łańcucie, w którym dziś mieści 

się muzeum, jest jednym z najbardziej 

reprezentatywnych miejsc w Polsce – do 

dziś przyjmowane są głowy państw i naj-

większe umysły Polski i świata. Mimo strat, 

które poniósł w 1944 roku, jego wnętrza 

wciąż zachwycają. W kilkudziesięciu 

udostępnionych do zwiedzania komnatach 

zgromadzono niezwykle bogate zbiory, od 

typowych dla muzeów malowideł, naczyń 

czy mebli po kolekcję powozów oraz naj-

większą w Polsce i najlepiej zachowaną ma-

gnacką bibliotekę, liczącą ponad 22 tysiące 

woluminów. Imponujące, prawda?

TROCHĘ LEGENDY
Zamek w Łańcucie może być atrakcją nie 

tylko dla tych, który pasjonują się historią 

czy podróżników, którzy lubią popatrzeć 

na to, jak żyło się dawniej i wyobrazić 

sobie jakby to było. Jest to także nie lada 

gratka dla tych, którzy twierdzą, że 

prawdziwy zamek powinien mieć swojego 

ducha. Cóż, w tym łańcuckim straszą 

podobno co najmniej trzy.

Najbardziej znanym jest Błękitna Dama, 

czyli wspomniana już księżna Izabela 

Lubomirska. Mimo że zmarła w Wiedniu, 

wciąż zagląda do Łańcuta, być może uzna-

jąc tutejszy zamek za dzieło życia. Podobno 

nie raz widziano postać podobną do tej na 

portrecie wiszącym w muzeum – w błękit-

nej sukni i modnej w XVIII wieku wysokiej 

peruce. Istnieje na ten temat wiele opowie-

ści. Pewnego dnia w galerii spotkał ją ku-

stosz muzeum, jednak, ku jego zdziwieniu, 

postać nagle zaczęła blednąć, aż w końcu 

całkowicie zniknęła. Innym razem, gdy we 

wnętrzach łańcuckiego zamku kręcony był 

„Hrabina Cosel”, w buduarze księżnej, tzw. 

Pokoju Tureckim, Błękitną Damę zobaczyła 

pewna kobieta. Sądząc, że jest to grająca 

w filmie aktorka, próbowała z nią porozma-

wiać, lecz gdy się odezwała, duch zniknął. 

Przykłady te można mnożyć, a pikanterii 

całej sprawie dodaje fakt, że opisy ubioru 

czy zachowania Markizy, podawane przez 

zupełnie niezależne osoby na przestrzeni 

lat, są niemal identyczne.

Między I a II wojną światową w pałacu 

pojawiła się kolejna zjawa – Biała Dama, 

czyli najmłodsza córka Izabeli Lubomirskiej 

– Julia Potocka. Historia podaje, że wieku 

osiemnastu lat wyszła ona za mąż, jak to 

często bywało w tych czasach, z przymu-

su. Jako zagorzała patriotka brała udział 

w przygotowaniach powstania kościuszkow-

skiego, podczas których poznała Eustachego 

Sanguszkę, z którym połączyła ją gorąca mi-

łość. Gdy mężczyzna podczas wojny z Rosją 

wyruszył na front, Julia każdą wolną chwilę 

spędzała na pisaniu listów do ukochanego. 

Trwało to aż dwa lata, do momentu, kiedy 

młodziutka Julia zmarła na gruźlicę. Od 

tamtej pory na pierwszym piętrze, w Apar-

tamencie Chińskim, szczęśliwcy (a może 

przeciwnie?) mogą zobaczyć siedzącą przy 

sekretarzyku smutną kobietę w bieli, która 

utknęła w zamku, nadal pisząc listy do tego, 

któremu oddała swoje serce... 

Ostatnim ze znanych duchów snujących 

się po Zamku Lubomirskich jest brodaty 

mężczyzna w ciemnoczerwonych szatach. 

Mówi się, że jest to jeden z właścicieli 

włości w Łańcucie w XVI wieku, zwany 

też Diabłem Łańcuckim (ze względu na to, 

że na miano świętego czy anioła zdecydo-

wanie nie zasługiwał). W swoich pamięt-

nikach wspomina o nim ostatni posiadacz 

zamku – Alfred Potocki. Podobno w latach 

20. XX wieku zjawę zobaczyła, i to we 

własnym pokoju, przebywająca w Łańcucie 

PODRÓŻE TRAVEL
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żona dyplomaty amerykańskiego, która na-

stępnego dnia rozpoznała ducha na jednym 

z portretów przedstawiających Stanisława 

Stadnickiego. Mieszkańcy miasta twier-

dzą, że ów duch poszedł o krok dalej od 

kolorowych dam. Można go zobaczyć poza 

zamkiem, najczęściej jesienią – przechod-

nie widują czasami go pędzącego drogą na 

czarnym koniu.

To jak, macie na tyle odwagi, żeby odwie-

dzić łańcucki zamek? 

 IN ENGLISH

CASTLE OF FEARS

NEXT TO RZESZÓW, ON THE BORDERLINE 
BETWEEN TWO BEAUTIFUL REGIONS – 
RZESZÓW FOOTHILLS AND THE SUBCAR-
PATHIAN MELTWATER VALLEY – LIES A CITY 
FOR WHICH THE GREATEST POLISH LORDLY 
HOUSES FOUGHT IN THE PAST.

Łańcut is a pretty place. It is clean, neat and 

tidy, filled with monuments and greenery. 

And yet it holds a certain mystery we have 

decided to unveil.

A BIT OF HISTORY
One could say that Łańcut has been closely 

connected to the Polish rulers since its very 

beginning. It was established by the Polish 

king, Casimir III the Great, in the mid-14th 

century. The city quickly fell into the hands 

of the Pilecki family, most probably as 

a token of gratitude for the achievements 

of the starost of Sandomierz, Otton Pilecki, 

a member of the noble clan of Topór. His 

wife Jadwiga was the godmother of King 

Władysław II Jagiełło himself, and his 

daughter Elżbieta, the richest maiden in Po-

land and heiress to the mansion in Łańcut, 

became the King’s third wife in 1417. An 

interesting fact: some Polish magnates con-

sidered their relationship to be incestuous 

because the new queen was at the same 

time Jagiełło’s “godsister”. Later, the Łańcut 

estate was often visited by rulers from the 

whole Europe. Balls, concerts and hunting 

events were organised here, attracting 

crème de la crème of the Polish aristocracy.

The first “version” of the castle in Łańcut 

was a single fortified tower built by the 

Pilecki family in the 16th century. Around 

1610, it was extended by the Stadnicki 

family, and in the mid-17th century, it 

fell into the hands of Voivode Stanisław 

Lubomirski, who turned the castle into 

a real bastion and surrounded it with huge 

fortifications. One has to admit that our 

generation benefited from that because 

it helped to repulse the storm of foreign 

troops twice. The castle took its current 

shape a hundred years later, under the rule 

of the Blue Marquise, Izabela Lubomirska. 

It is she who converted the defensive areas 

into gardens and created a beautiful palace 

and park ensemble, which delights with its 

beauty even today.

It seems that there is some providence 

protecting the castle in Łańcut. The times 

of the Second World War were favourable 

for it: unlike many or even most of Polish 

monuments, the building did not suffer 

even the slightest damage, even though 

the Wehrmacht staff was seated there. But 

in 1944, as many as 700 chests filled with 

castle goods were taken out of Łańcut to 

Vienna and never came back.

The castle in Łańcut, which today houses 

a museum, is one of the most representative 

places in Poland: heads of State and the 

greatest minds in Poland and the whole 

world have been entertained here to this 

day. Despite the loss it suffered in 1944, 

its interiors are still delightful. There is 

an extremely rich collection gathered in 

several dozen chambers open to the public. 

It features not only paintings typical of 

museums, dishes and furniture, but also 

steam locomotives and the biggest and the 

best preserved lordly library in Poland 

consisting of more than 22,000 volumes. 

Impressive, isn’t it?

A BIT OF LEGEND
The castle in Łańcut may be an attrac-

tion to both those who are fascinated by 

history and travellers who like analysing 

how people used to live in the past and 

imagining what it was like. But it is also 
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a great treat for those who know that 

a real castle should have its ghost. Well, 

there are allegedly at least three of them 

in the Łańcut castle.

The most famous one is the Blue Lady, 

that is the already-mentioned Izabela 

Lubomirska. Even though she died in 

Vienna, she still visits Łańcut, perhaps 

because she considers the local castle to 

be the work of her lifetime. People have 

reportedly many times seen a figure here 

that was similar to the one in a portrait 

in the museum: wearing a blue dress and 

a tall wig of the kind that was fashion-

able in the 18th century. There are many 

stories about it. One day, the museum’s 

custodian found her in the gallery, but 

– much to his surprise – she suddenly 

started growing pale until she completely 

vanished. Some other time, when the 

film Hrabina Cosel was shot in the castle, 

a woman saw the Blue Lady in the Duch-

ess’s boudoir, the so-called Turkish Room. 

She thought it was an actress playing in 

the film and tried to talk to her, but when 

she spoke, the ghost disappeared. There 

are countless examples like that, and the 

whole thing is spiced up by the fact that 

the descriptions of the Marquise’s clothing 

and behaviour provided over the years by 

completely unrelated people are almost 

identical.

Between the First and the Second World 

Wars, another ghost appeared in the castle, 

the White Lady, that is Julia Potocka, Izabe-

la Lubomirska’s youngest daughter. Accord-

ing to history, she entered into marriage 

when she was eighteen but did it under 

compulsion, as it often happened in those 

times. As an ardent patriot, she took part 

in preparations to the Kościuszko Uprising, 

during which she met Eustachy Sangusz-

ko. The couple fell in deep love with each 

other. When Eustachy was sent to the front 

during the war with Russia, Julia spent 

all of her free time writing letters to his 

lover. It continued like that for two years 

until the young Julia died of tuberculosis. 

Since then on, the lucky (or perhaps quite 

the opposite?) ones have had a chance to 

see a sad woman dressed in white, stuck in 

the castle, sitting at the writing desk in the 

Chinese Apartment and writing letters to 

the one she gave her heart to.

The last ghost wandering around the 

Lubomirskis’ Castle is a bearded man in dark-

red clothes. He is said to be one of the owners 

of the Łańcut estate from the 16th century, 

also known as the Łańcut Devil (due to the 

fact that he definitely did not deserve to be 

called a saint or an angel). He is mentioned in 

the diaries of the last owner of the castle, Al-

fred Potocki. They say that in the 1920s, the 

spirit was seen in her own room by the wife 

of an American diplomat who was staying 

in the castle. Next day, she recognised the 

ghost in one of the local portraits depicting 

Stanisław Stadnicki. The inhabitants of the 

city claim that the ghost made one step fur-

ther than the colourful ladies. He can be seen 

outside of the castle, most often in autumn, 

rushing along the road on a black horse.

So, are you courageous enough to visit 

the castle in Łańcut? 
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do wolności słowa. Koncert, który Sweet 

Noise zagra 21 sierpnia na scenie głównej 

CRF 2016, będzie koncertem przekro-

jowym przez wszystkich osiem do tej 

pory wydanych płyt, z najsłynniejszymi 

naszymi utworami takimi jak m.in. „God-

ność”, „Cisza”, „Bruk”, „Ghetto”. Zagramy 

w pewnym sensie w klasycznym składzie. 

Specjalną oprawę wizualną przygotuje 

Vahan Bego. Zapraszam na wyjątkowy 

festiwal, do wyjątkowego miejsca – mówi 

Glaca, wokalista i lider zespołu.

Nie zabraknie również przedstawicieli 

wiecznie silnej rodzimej sceny punk. Do 

Cieszanowa przyjedzie rzadko koncer-

tująca legenda gatunku Włochaty oraz 

świętująca 30 urodziny grupa Farben 

Lehre, która zagra płytę wybraną na tę 

okoliczność przez fanów w internetowym 

głosowaniu. – Podczas naszego występu 

na scenie pojawią się również zaproszeni 

goście, którzy uczynią powyższy koncert 

jeszcze bardziej wyjątkowym. Zatem czas 

głosować i wskazać swojego faworyta spo-

śród wskazanych albumów Farben Lehre, 

czyli: „Atomowe Zabawki”, „Farbenheit” 

i „Ferajna”. Czekamy z zaciekawieniem na 

waszą decyzję – niech się stanie wola fa-

nów... – apeluje Wojtek Wojda, lider grupy.

Jeszcze inną stylistykę na scenę wprowadzi 

zespół 1125, kolejna rodzima legenda, tym 

razem natomiast muzyki hardcore. Złotowski 

zespół obchodzić będzie swoje 20-lecie.  

SZWAJCARSKA GWIAZDA FOLK-METALU ELUVEITIE, POLSKIE LEGENDY 
W POSTACI POWRACAJĄCYCH NA SCENĘ SWEET NOISE, A TAKŻE WŁOCHATEGO, 
FARBEN LEHRE, ZACIERA I 1125, A NA DESER PRZEBOJOWY HEAVY METALOWY 
NOCNY KOCHANEK TO NAJNOWSZE NAZWY NA PLAKACIE TEGOROCZNEJ 
EDYCJI CIESZANÓW ROCK FESTIWALU.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Wszystkie te grupy oraz te ogło-

szonych wcześniej (m.in. Misfits, 

Vader, KNŻ, Kult) można będzie 

posłuchać i zobaczyć 18-21 sierp-

nia w podkarpackim Cieszanowie. 

Eluveitie to bez wątpienia jedna z naj-

większych gwiazd w swoim gatunku, a cie-

szanowska publiczność zwykle ciepło przyj-

muje jego reprezentantów, czego dowiodła 

przed dwoma laty świetnie bawiąc się 

podczas koncertu rosyjskiej Arkony. Szwaj-

carzy również cieszą się w Polsce (podobnie 

jak na całym świecie) wielką popularnością 

i na pewno wielu na ich koncert czeka. 

Na festiwalu nie zabraknie również 

czołówki polskiej sceny. Tego lata Ciesza-

nów będzie świadkiem powrotu jednego 

z najważniejszych reprezentantów polskiej 

sceny rockowej i metalowej przełomu 

wieków – Sweet Noise. – Sweet Noise 

zawsze wracał w chwilach ważnych, prze-

łomowych, ponieważ losy Polski zawsze 

leżały nam na sercu. Dużo o tym zawsze 

mówiliśmy. Już utwór „Godność” z pły-

ty „Respect” był ideą Sweet Noise, która 

zawsze bazowała na prostej rzeczy: posza-

nowaniu ludzkiej godności, poszanowaniu 

prawa do wolności wyznania, poglądów, 

KOLEJNY ZACIĄG 
DO CIESZANOWSKIEJ 

ARMII ROCKA  
JEST IMPONUJĄCY
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GUST TASTE

Nie zabraknie też akcentów humorystycznych 

– Nocny Kochanek to heavy metalowa formacja, 

której pastiszowe piosenki są hitami internetu, 

zaś Zacier są znanymi piewcami absurdu. 

Organizatorzy ogłosili również konkurs 

na minutowy film o festiwalu. Termin nad-

syłania prac do 15 lipca, na autorów filmów 

czekają nagrody. 

SZCZEGÓŁY FESTIWALU:  

www.cieszanowrockfestiwal.pl, 

www.facebook.com/cieszanowrockfestival

Zakup karnetów on-line oraz bezpośrednio 

w stacjonarnych punktach sprzedaży Even-

tim w całej Polsce.

 IN ENGLISH

THE LATEST ENLISTMENT INTO 
THE CIESZANÓW ROCK ARMY IS 
IMPRESSIVE

THE SWISS FOLK-METAL STAR ELUVEI-
TIE, POLISH LEGENDS LIKE SWEET NOISE 
(RETURNING TO THE STAGE), WŁOCHATY, 
FARBEN LEHRE, ZACIERA, 1 125 AND FINAL-
LY THE HEAVY METAL NOCNY KOCHANEK 
ARE THE LATEST NAMES ON THE POSTER 
OF THIS YEAR’S EDITION OF CIESZANÓW 
ROCK FESTIVAL.

There will be a chance to hear and see all 

those groups and the ones announced be-

fore (e.g. Misfits, Vader, KNŻ, Kult) on 18-21 

August in the Subcarpathian Cieszanów.

Eluveitie is undoubtedly one of the big-

gest stars in its genre, whose representatives 

are usually warmly received by the audi-

ence in Cieszanów. It was proven two years 

ago, when the listeners enjoyed themselves 

a lot during the concert given by the Russian 

Arkona. The Swiss enjoy great popularity in 

Poland too (just as in the whole world), and 

many certainly await their concert.

Leaders of the Polish music scene will 

perform at the festival too. This year, 

Cieszanów will witness the return of Sweet 

Noise, one of the most important represent-

atives of the Polish rock and metal scene 

of the turn of the centuries. “Sweet Noise 

has always returned in important, break-

through moments because we have always 

had Poland at heart. We’ve always talked 

about it a lot. The song ‘Godność’ from the 

album Respect was the idea of Sweet Noise, 

which has always been based on a simple 

thing: respect for human dignity and 

respect for the freedom of religion, thought 

and speech. The concert Sweet Noise will 

play on 21 August on the main stage of CRF 

2016 will be a cross-section of the albums 

we have released so-far, including our most 

famous pieces like for example ‘Godność’, 

‘Cisza’, ‘Bruk’, ‘Ghetto’. We will play in a way 

in our classic line-up. Vahan Bego will pre-

pare a special visual setting. I invite every-

one to this unique festival, this unique place,” 

says Glaca, the lead singer of the band.

The event will also feature represent-

atives of the always strong Polish punk 

music. The stage in Cieszanów will be tak-

en by Włochaty, a legend of the genre that 

rarely gives concerts, and Farben Lehre, 

a group that celebrates its 30th birthday 

and will play the album selected by its fans 

in an online poll. “During our performance, 

we will be accompanied by guests invited 

specially for the concert, who will make it 

even more unique. So it’s time to vote and 

choose one’s favourite from among the 

indicated Farben Lehre’s albums, that is: 

Atomowe Zabawki, Farbenheit and Ferajna. 

We are looking forward to your decision – 

may the will of fans be done...” says Wojtek 

Wojda, the leader of the band.

1125, another Polish legend of – this time 

– hardcore music, will introduce an even 

different style to the event. The band from 

Złotów will celebrate the 20th anniversary 

of its existence. Cieszanów Rock Festival 

will feature humorous elements too: Nocny 

Kochanek is a heavy metal group whose 

pastiche songs are Internet hits, while Zaci-

er is famous for its eulogies of absurd.

The organisers have announced 

a competition for the best minute-long film 

about the festival. Everyone interested 

should send their films by 17 July. The 

winning film-makers will be awarded. 

DETAILS OF THE FESTIVAL: 

www.cieszanowrockfestiwal.pl,

www.facebook.com/cieszanowrockfestival

Tickets can be bought on-line and in Eventim 

points of sale in the whole Poland.

CENY KARNETÓW I BILETÓW NA 
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2016

Do 10 kwietnia: karnet – 110 zł, karnet 
na pole namiotowe – 30 zł/os.

11 kwietnia – 31 maja: karnet – 120 zł, 
karnet na pole namiotowe – 30 zł/os.

1 czerwca – 30 czerwca: karnet – 135 zł, 
bilet jednodniowy – 60 zł, karnet na pole 
namiotowe – 40 zł/os.

1 lipca – 10 sierpnia: karnet – 135 zł, bilet 
jednodniowy – 70 zł, karnet na pole 
namiotowe – 40 zł/os.

Sprzedaż Normalna (od 11 sierpnia): 
karnet – 150 zł, bilet jednodniowy – 80 
zł, karnet na pole namiotowe – 40 zł/os.

 IN ENGLISH

PRISES OF TICKETS AND PASSES FOR 
CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

Before 11 April: pass – PLN 110, campsite 
pass – PLN 30 per person.

11 April – 31 May: pass – PLN 120, 
campsite pass – PLN 30 per person.

1 June – 30 June: pass – PLN 135, 
one-day ticket – PLN 60, campsite pass – 
PLN 40 per person.

1 July – 10 August: pass – PLN 135, 
one-day ticket – PLN 70, campsite pass – 
PLN 40 per person.

Regular sales (from 11 August): pass 
– PLN 150, one-day ticket – PLN 80, 
campsite pass – PLN 40 per person.



STUDIUM TYRANII

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”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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 TEKST: ANDRZEJ SARAMONOWICZ       ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

CEZARY ŁAZAREWICZ
„ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW.  
SPRAWA GRZEGORZA PRZEMYKA”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2016

Zdawaliśmy maturę w szkołach nieodle-

głych od siebie. Też upiłem się z kolegami 

po maturze i też łaziliśmy wstawieni po 

Starym Mieście. Dzień czy dwa dni wcze-

śniej. Mogło więc paść na mnie albo na 

Łepasa, Bronka, Baczyńskiego, Łukasza czy 

Barona. Lub na kogokolwiek innego z nas – 

warszawskich maturzystów z 1983 roku.

Bo Grzegorz Przemyk – początkujący 

poeta i uczeń liceum im. Frycza Mod-

rzewskiego – nie został zakatowany przez 

milicjantów dlatego, że był synem działaczki 

opozycyjnej. Oni go bili, bo po prostu bić 

mogli. Bezkarnie, o czym wiedzieli. Żeby po-

kazać, kto ważniejszy. I kto może wszystko.

W Polsce 1983 roku wszystko mógł 

generał Kiszczak, drugi po Jaruzelskim 

w ważności członek komunistycznej 

junty wojskowej. Nie ulega wątpliwości, 

że to on jest odpowiedzialny za śmierć 

Przemyka, mimo iż sam nie bił; ba, o biciu 

dowiedział się dopiero, kiedy młody chło-

pak zmarł w szpitalu. Ale to właśnie on 

stworzył warunki do brutalnych działań 

podległych sobie ludzi. W stoczniach, ko-

palniach, wobec demonstrantów czy – jak 

to miało miejsce z Przemykiem – wobec 

przypadkowych ludzi, na których reżim 

demonstrował swoją siłę.

Cezary Łazarewicz napisał doskona-

łą książkę, w której przeraża nie tylko 

bestialstwo sadystycznych milicjantów 

wobec niewinnego nastolatka, ale przede 

wszystkim opis potężnej machiny terroru 

i manipulacji, jaką dysponowali „architek-

ci stanu wojennego”. Widać z tej książki, 

jak kłamliwe są wszelkie późniejsze 

opowieści, że lata 1981-89 to był w Polsce 

czas miękkiej, by nie rzecz, sympatycznej 

tyranii. Nie, nie był. Casus Przemyka 

pokazuje, że chcąc ratować oprawców, 

Kiszczak, Urban i im podobni gotowi byli 

niszczyć życie wielu ludzi. Nie metafo-

rycznie. Dosłownie.

Niech „Żeby nie było śladów” stanie się 

obowiązkową lekturą dla każdego, kto pra-

gnie zrozumieć mechanizmy tyranii. 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

 IN ENGLISH

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW. SPRAWA 
GRZEGORZA PRZEMYKA
BY CEZARY ŁAZAREWICZ
PUBLISHED BY CZARNE, WOŁOWIEC 2016

We took our high school-leaving exams in 

schools located close to each other. I also got 

drunk with my friends after the exams, and 

– already tight – we were wandering around 

the Old Town too. One or two days earlier. 

So it could be either me or Łepas, Bronek, 

Baczyński, Łukasz or Baron. Or any of us, the 

Warsaw high school graduates from 1983.

Because Grzegorz Przemyk, an aspir-

ing poet and student at the Andrzej Frycz 

Modrzewski High School, was not attacked 

by Citizen’s Militia because he was a son of an 

oppositionist. They were beating him because 

they simply could. With impunity, about 

which they knew. To show who was more 

important. And who could do everything.

In 1983 in Poland, everything could 

be done by General Kiszczak, the second 

most important member of the Communist 

military junta after Jaruzelski. There is no 

doubt that he is the one responsible for the 

death of Przemyk, even though we was 

not the one to beat him in person. He even 

heard about it only after the young man 

had died in hospital. But it is he who created 

conditions that favoured brutal acts of his 

subordinates. Acts committed in shipyards 

and mines, towards demonstrators or – as in 

Przemyk’s case – random people, on which 

the regime manifested its power.

Cezary Łazarewicz wrote an excellent 

book. What is most terrifying in it is not 

only the bestiality of the crime committed 

by the sadistic militia on the innocent 

teenager but most of all a description of the 

enormous system of terror and manipula-

tion used by the “architects of the martial 

law”. The book shows how untrue were all 

the later stories whose authors claimed that 

the 1981-89 period in Poland was a time of 

soft, not to say nice, tyranny. No, it was not. 

The case of Przemyk shows that, in order 

to save the torturers, Kiszczak, Urban and 

the like were ready to destroy the lives of 

many. Not metaphorically. Literally.

Żeby nie było śladów (So that there is no 

trace left) should become required reading 

for everyone who wants to understand the 

mechanism of tyranny. 



Krzysztof (Piotr Stramowski) i Agnes 

(Kasia Warnke) są młodym mał-

żeństwem w kryzysie. Aby uciec od 

codziennych zmartwień, wybierają się 

na przejażdżkę za miasto. Jednak wspólne 

przebywanie ze sobą uruchamia spiralę 

wzajemnych pretensji, która przeradza 

się w prawdziwą psychodramę. Zabrany 

po drodze autostopowicz ma rozładować 

napiętą atmosferę, ale w rezultacie jeszcze 

napędza małżeńskie kłótnie. Próbując pomóc, 

świadek namawia ich do zażycia tajemniczej 

substancji, która ma uratować ich miłość. 

„Lekarstwo” uaktywnia kolejne warstwy 

podświadomości, przez co bohaterowie widzą 

jak na dłoni, jak poplątane są ich relacje.

Film o cienkiej granicy między gorącą 

miłością a toksycznym związkiem. „W spi-

rali” to emocjonalny rollercoaster, wiwisek-

cja związku kobiety i mężczyzny, w której 

cierpienie, poniżenie i gniew przeplatają się 

z pożądaniem i namiętnością. 

 IN ENGLISH

W SPIRALI, A NEW FILM BY KONRAD 
AKSINOWICZ
 

Krzysztof (Piotr Stramowski) and Agnes 

(Kasia Warnke) are a young married 

couple in crisis. In order to escape their 

everyday troubles, they go to the country. 

But the time spent together triggers 

a spiral of grudges and complaints, 

which turns into a real psychodrama. 

A hitch-hiker picked up along the way is 

supposed to ease the tension but in fact 

provokes even more quarrels. Trying to 

help, the witness encourages them to take 

a mysterious substance supposed to save 

their love. The “cure” activates next layers 

of subconsciousness. As a result, the 

characters can clearly see how complicat-

ed their relations are.

It is a film about the thin line between 

passionate love and a toxic relationship. 

W spirali (In a spiral) is an emotional 

roller coaster, a dissection of a relation-

ship between a man and woman in which 

suffering, humiliation and anger alternate 

with passion and desire. 

W SPIRALI 
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NOWY FILM 
KONRADA AKSINOWICZA
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Innovation is about solving problems. 

Even if the problems are not particularly 

urgent, they become annoying at some 

degree of repetitiveness.

The problem with washing was like that 

too, and you will never convince me you 

don’t know what I am writing about: you 

put the clothes into the washing machine, 

put it on, leave and on your way out 

find another lost sock or shirt you have 

forgotten about. Well, it would have to 

wait for the next laundering, unless you 

have a washing machine equipped with 

additional door through which you can 

throw the lost laundry into the machine 

when it is already working.

It’s strange that it took so much time to 

come up with that. And it is people from 

Samsung who did actually think about 

it and used that technology in the new 

washing machine Samsung AddWash. To 

this they added several nice gadgets: the 

machine can be controlled with the use 

of one’s smartphone thanks to an in-built 

Wi-Fi mode (yes, even washing machines 

have access to the Internet today) and 

the Eco Bubble technology, which makes 

the laundering even more effective and... 

cheaper as it enables to effectively wash 

one’s clothes in much lower temperatures, 

that is save energy. 

PONAD 90% EUROPEJSKICH UŻYTKOWNIKÓW PRALEK STWIERDZIŁO, ŻE CZĘSTO 
PO WŁĄCZENIU PRANIA ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ZAPOMNIAŁO CZEGOŚ WŁOŻYĆ 
DO PRALKI. ŚPIESZYMY POINFORMOWAĆ ICH, ŻE MAJĄ PROBLEM Z GŁOWY.

  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Innowacyjność nie tkwi wcale w roz-

wijaniu technologii, które sobie sami 

wymyślimy, a które nie do końca są nam 

potrzebne. Ona kryje się w rozwiązywa-

niu problemów. Nawet jeśli są to problemy 

niezbyt palące, to przy określonej powta-

rzalności stają się po prostu wkurzające.

Taki też był problem z praniem i nie 

dam się przekonać, że nie wiesz o czym 

piszę: wrzucasz ciuchy do pralki, włączasz, 

wychodzisz, a po drodze znajdujesz jeszcze 

jedną zaginioną skarpetkę, lub koszulę, 

o której zapomniałeś. No i trudno, będzie 

musiała poczekać do następnego prania, 

chyba że masz pralkę wyposażoną w dodat-

kowe drzwiczki umożliwiające dorzucenie 

jeszcze jednego zagubionego kawałka 

garderoby do pralki, kiedy ta już pierze.

Dziwne, że dopiero teraz ktoś na to wpadł. 

Tym kimś byli ludzie z firmy Samsung, któ-

rzy taką technologię zastosowali w nowej 

pralce Samsung AddWash. Dorzucili do 

niej jeszcze kilka fajnych bajerów: można 

nią sterować za pomocą smartfona dzięki 

wbudowanemu modułowi Wi-Fi (tak, teraz 

już nawet pralki mają internet), zaś system 

Eco Bubble, który wytwarza aktywną pianę, 

sprawi, że pranie będzie skuteczniejsze i... 

tańsze. Dzięki niemu można bowiem równie 

skutecznie prać w niższych temperaturach, 

czyli zużywać mniej prądu. 

 IN ENGLISH

SAMSUNG ADDWASH.  
PROBLEM SOLVED

MORE THAN 90% OF EUROPEAN WASH-
ING MACHINE USERS STATED THAT THEY 
OF TEN REALISE THEY FORGOT TO PUT 
SOMETHING INTO THE MACHINE AF TER 
THEY ALREADY PUT IT ON. WE HASTEN TO 
TELL THEM THAT THEIR PROBLEM IS OVER.

Innovation does not consist in developing 

technologies that we came up with our-

selves but that are not necessarily useful. 

SAMSUNG ADDWASH. 
PROBLEM Z GŁOWY
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I can tell you: now you can add the technol-

ogies of HDR and Quantum Dot to a curved 

screen. They say that following the simple 

formula, one can get the ultimate television.

What are quantum dots? They are 

microscopic crystals placed between blue 

diodes. Their task is to absorb light of specific 

wavelength and change it into a different one. 

This way, the dots create light waves of three 

different lengths. As a result, basic colours – 

red, green and blue – are very vivid. And it 

is precisely those colours that – in various 

combinations – create all other colours a TV 

can display. Samsung claims that they have 

never before managed to produce a TV that 

would have so vivid and clean colours.

OK, so what is HDR? It is a technology 

that ensures greater range of brightness. It 

is another way to make the image on the 

screen vivid or actually the same as the one 

recorded by a HDR camera, and such cam-

eras can already be found even in smart-

phones. So imagine you have a super natural 

picture from your own telephone on a large 

screen (the smallest KS9000 SUHD screen 

has the size of 49 inches and the biggest – 

78). Sounds like a dream? It’s reality.

The KS9000 SUHD was created to be the 

command centre of a modern house. And as 

befits a command centre, it should occupy 

a prominent position. But there is no room 

for just any design in the living room, which 

is why Samsung designers counted on ele-

gance. The screen itself is very slender and 

has no frame, thanks to which the whole TV 

seems very light. It is complemented by a sil-

ver base. And that’s it because, after all, it is 

supposed to match literally every interior it 

only manages to fit in. 

NA POCZĄTKU KINESKOPY TELEWIZORÓW BYŁY WYPUKŁE. POTEM 
FAJNIE BYŁO MIEĆ PŁASKI TELEWIZOR. TERAZ OKAZUJE SIĘ, ŻE EKRANU 
ZAKRZYWIONE DAJĄ DUŻO LEPSZE WRAŻENIA. CO BĘDZIE DALEJ?

  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Już wam mówię: do zakrzywione-

go ekranu można przecież dodać 

jeszcze technologie HDR i Quantum 

Dot, czyli kwantowe kropki. Trzy-

mając się takiej prostej receptury można 

ponoć otrzymać telewizor absolutny.

Czym są kwantowe kropki? To mikro-

skopijne kryształy umieszczone między 

niebieskimi diodami LED na ekranie. Ich 

zadaniem jest absorbowanie światła o okre-

ślonej długości fal i zamieniania go na inne. 

W ten sposób kropki tworzą fale świetlne 

o trzech różnych długościach, przez co 

kolory podstawowe – czerwony, zielony 

i niebieski – są niesamowicie nasycone. 

A to właśnie te kolory w różnych kombinac-

jach składają się na wszystkie inne, jakie 

telewizor jest w stanie wyświetlić. Sam-

sung twierdzi, że nigdy wcześniej nie udało 

mu się wyprodukować telewizora, który 

miałby tak bardzo nasycone i czyste kolory.

Okej, a czym jest zatem HDR? To technolo-

gia, która pozwala na osiągnięcie wysokiego 

poziomu jasności. To kolejny sposób na to, 

żeby obraz na ekranie był jak żywy, a właści-

wie to dokładnie taki, jaki zarejestrowała 

kamera filmująca w HDR, a potrafią to już 

nawet smartfony. Wyobraź sobie więc 

supernaturalny obraz z własnego telefonu na 

dużym ekranie (najmniejszy dostępny ekran 

SUHD KS9000 liczy 49 cal, największy – 78). 

Marzenie? Nie, rzeczywistość.

SUHD KS9000 został stworzony by być 

centrum dowodzenia nowoczesnego domu. 

Jak przystało na centrum dowodzenia – 

powinien zająć eksponowane miejsce na 

środku. Ale w salonie nie ma miejsca na 

przypadkowy design, dlatego projektanci 

Samsunga postawili na elegancję. Sam 

ekran jest bardzo smukły i pozbawiony 

ramy, przez co cały telewizor wydaje się 

bardzo lekki. Uzupełnia go minimalistycz-

na srebrna podstawa. I już, bo przecież ma 

pasować do dosłownie każdego wnętrza 

w jakich tylko się zmieści. 

 IN ENGLISH

SAMSUNG KS9000 SUHD.  
A PERFECT FIT

IN THE BEGINNING, TV SETS HAD CONVEX 
TUBES. THEN IT WAS NICE TO HAVE A FLAT 
TELEVISION. NOW IT TURNS OUT THAT 
CURVED SCREENS GIVE MUCH BETTER 
IMPRESSIONS. WHAT WILL BE NEXT?

SAMSUNG SUHD KS9000. 
PASUJE JAK ULAŁ
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PONOĆ PRZED ŚMIERCIĄ TRZEBA ZOBACZYĆ LAS VEGAS. NIE WIEM JAKI JEST SENS 
W PRZETRACANIU FORTUNY I UMIERANIU. NIE LEPIEJ ZAINWESTOWAĆ PIENIĄDZE 
W PORSCHE 911 CARRERA I ZACZĄĆ ŻYĆ NAPRAWDĘ?

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

Nigdy nie zapomnę wakacji w Las 

Vegas. Trudno zapomina się o miej-

scach, w których wcześniej tak 

bardzo chciało się być. Przez całe 

lata to, co było widziane jedynie na ekranie 

telewizora, w końcu mogłam zobaczyć na 

własne oczy. I wiecie co? Tam po prostu 

trzeba wylądować. Na pozór to jaskinia 

hazardu pośrodku gorącej pustyni. W rze-

czywistości jedyny taki punkt na Ziemi, 

otwierający w ludzkich głowach klapkę, 

która na co dzień pozostaje zatrzaśnięta. 

Mylą się ci, którzy to miasto postrzegają 

wyłącznie przez pryzmat kiczu. Oczywi-

ście tylko tutaj ślubu udzieli nam sam Elvis 

Presley, a wieczorami David Copperfield 

w kabriolecie wyciągnie z kapelusza 

królika. Jednak w mojej głowie to miasto 

zapisało się jako przepych, bogactwo oraz 

NA SAMYM 
SZCZYCIE



plejada samochodów, które można oglądać 

jedynie na amerykańskich teledyskach.

Klubowa muzyka sączy się z głośników 

w każdym zakamarku hotelu wprowa-

dzając od rana w przyjemny, imprezowy 

trans. To nie jest miasto dla smutnych ludzi, 

pod warunkiem, że jednoręki bandyta nie 

pochłania całego majątku oraz 5 lat życia. 

Mimo że alkohol nieprzerwanie szumi 

w głowie, nie ma tu miejsca dla agresji oraz 

złych emocji. Wystarczy jedynie przywieźć 

worek dolarów na plecach aby móc się 

wyrwać ze szponów szarej codzienności. 

Ten sam worek dolarów może wyrwać cię ze 

szponów szarej codzienności jeśli zamienisz 

go na Porsche 911 Carrera. Wyjdzie nawet 

lepiej, bo raz kupione Porsche będzie zabie-

rało cię do innego świata za każdym razem, 

kiedy wejdziesz do jego kabiny.

Ile Porsche ma w sobie z Las Vegas? Ano 

całkiem sporo. Przekraczając próg salonu 

również trzeba mieć walizkę wypchaną 

pieniędzmi lub przynajmniej złotą kartę 

kredytową wysadzaną rubinami. Warto jed-

nak tę walizkę chwilę podźwigać, ponieważ 

nie kupujemy samochodu, ale coś znacznie 

więcej. Kupujemy styl życia. Przekonał mnie 

o tym dzień spędzony za kierownicą kulto-

wego Porsche 911 Carrera S. 

Drapieżnik skąpany w soczystej czer-

wieni już samym wyglądem przyprawa 

o rozszerzenie źrenic. Mówi się, że te czer-

wone samochody są nieco szybsze. Śmiem 

SPRZĘT EQUIPMENT

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierowni-
cą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, a każdy z samo-
chodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

twierdzić, że testowany egzemplarz równie 

skutecznie wyrywałby z butów nawet 

w kolorze kucyka Pony. Umieszczony z tyłu 

benzynowy trzylitrowy silnik typu boxer 

skrywał w sobie 420 koni mechanicznych. 

Biorąc pod uwagę, że masa samochodu 

KUPUJEMY STYL ŻYCIA. PRZEKONAŁ MNIE O TYM DZIEŃ SPĘDZONY 
ZA KIEROWNICĄ KULTOWEGO PORSCHE 911 CARRERA S. 



SPRZĘT EQUIPMENT

wynosiła 1460 kilogramów trzy razy się za-

stanowiłam, zanim przekręciłam kluczyk. 

Ale w końcu podjęłam decyzję, a z układu 

wydechowego dało się usłyszeć parskanie 

420 rumaków. I już wiedziałam, że to nie 

będzie kolejny zwyczajny test. Prowadzenie 

takiego pocisku przypomina wycieczkę do 

Las Vegas. Wystarczy mrugnąć oczami, 

a na liczniku pojawia się pierwsze 100 

km/h. Z drugą setką mamy do czynienia 

zanim nasz mózg zarejestruje tę pierw-

szą. Porsche 911 Carrera S jest piekielnie 

szybka, a co gorsza fantastycznie trzyma 

się drogi. A to bardzo źle, bo kiedy serce 

wariuje ze szczęścia to rozum smacznie śpi. 

Oczywiście producent zamontował tu radio 

i z pewnością zadbał o dobre nagłośnienie, 

ale bądźmy szczerzy: czy ktoś w ogóle 

będzie z niego korzystał? Zwłaszcza że 

tuż obok znajduje się przycisk, którego 

zadaniem jest potęgować odgłos układu 

wydechowego. Naciskam. Większe dresz-

cze miałam tylko przed maturą. Wystarczy 

jednak zsunąć nogę z gazu, aby ten szatan 

pokazał drugą twarz. Układ wydechowy 

spuszcza z tonu, automatyczna skrzynia 

biegów łagodnie wrzuca kolejne przełoże-

nia, a stado koni pod maską spowalnia. 

Spokojnie pokonując ulice Sopotu 

stwierdziłam, że jeszcze nigdy tyle osób 

nie uśmiechnęło się do mnie jednego dnia. 

Co więcej, jeszcze nigdy tylu obcych ludzi 

nie pomachało do mnie ot tak, zwyczajnie. 

Co chwilę mój wzrok napotykał na wzrok 

innego człowieka, wzrok przepełniony 

zachwytem, podziwem, niekiedy również 

zazdrością. A ja zamknięta w tym luksusie 

poczułam, że przez ten jeden dzień mogę 

naprawdę wszystko, że w tych wszystkich 

spojrzeniach stanęłam na samym szczycie. 

Każda z tych osób chciałaby choć przez 

chwilę poprowadzić ten samochód, ale to 

było dane właśnie mnie.

Piotr Gąsowski, zapalony miłośnik 

samochodów Porsche, w jednym z wywia-

dów przyznał, że niejednokrotnie jeździł 

samochodami które były droższe niż jego 

mieszkanie. Wystarczył mi jeden dzień za 

kierownicą Porsche 911 żeby stwierdzić, że 

dokonywał słusznego wyboru. 

 IN ENGLISH

AT THE VERY TOP

THEY SAY ONE SHOULD SEE LAS VEGAS BE-
FORE THEY DIE. I DON’T KNOW WHAT SENSE 
THERE IS IN WASTING ONE’S MONEY AND 
DYING. WOULDN’T IT BE BETTER TO INVEST 
IN THE PORSCHE 911 CARRERA AND START 
ACTUALLY LIVING?

I will never forget my holiday in Las Vegas. 

It is hard to forget places in which you have 

always desperately wanted to find yourself. 

During the whole summer, I could finally see 

with my own eyes what I had been watch-

ing only in television. And you know what? 

You just have to land there. It is seemingly 

a gambling cave situated in the middle of hot 

desert. In fact, it’s the only place on earth 

that makes human beings realise what is 

normally unimaginable. Those who perceive 

WYSTARCZY MRUGNĄĆ OCZAMI, A NA LICZNIKU POJAWIA SIĘ 
PIERWSZE 100 KM/H. Z DRUGĄ SETKĄ MAMY DO CZYNIENIA 
ZANIM NASZ MÓZG ZAREJESTRUJE TĘ PIERWSZĄ. 
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the city through the prism of kitsch only 

are wrong. Of course, only here will Elvis 

Presley himself preside over your wedding 

and David Copperfield pull a rabbit out of 

a hat in a convertible in the evening. But 

in my memory the place was imprinted as 

splendour, wealth and a galaxy of cars you 

can see only in American video clips.

Club music emanates from speakers in 

every corner of the hotel, putting you in 

a nice, party trance from the very begin-

ning. It’s not a city for sad people, provided 

that the one-armed bandit doesn’t ravage 

one’s all possessions and five years of life. 

Even though alcohol goes to your head all 

the time, there is no place for aggression or 

negative emotions here. One bag of dollars 

is enough to escape the grip of the every-

day humdrum. The same bag of dollars 

can free you from the grip of the everyday 

humdrum if you exchange it for a Porsche 

911 Carrera. And it will be an even better 

choice because, once bought, the Porsche 

will take you to a different world every 

time you enter its cab.

How much of Las Vegas is there in 

a Porsche? Well, quite a lot. Crossing the 

threshold of a show room, you need to have 

a briefcase full of money or at least a golden 

credit card inset with rubies too. But it is 

worth carrying the briefcase for some time 

because you don’t buy a car only. You buy 

much more: a lifestyle. I understood that 

after a day spent behind the wheel of the 

cult Porsche 911 Carrera S.

Bathed in rich red, the predator makes 

your pupils widen with its look itself. They 

say red cars are a bit faster. I dare claim that 

the tested model would take off equally 

effectively even if it was the colour of a little 

pony. Located at the back, the three-litre box-

er engine hid 420 horsepower. Taking into 

account that the car weighed 1460 kilograms, 

I thought three times before I turned the key. 

But I finally made my decision and heard 

a beautiful roar coming from the exhaust 

system. And I already knew it wouldn’t 

be just another test. Driving such a bullet 

resembles a trip to Las Vegas. Within one 

glimpse of an eye, the speedometer clocks the 

first 100 kph. The second one is clocked even 

before your brain registers the first one. The 

Porsche 911 Carrera S is devilishly fast and, 

what’s worse, hugs the road perfectly. It’s bad 

because when your heart gets deliriously 

happy, your mind is sound asleep. Of course, 

the manufacturer equipped the car with 

a radio and certainly saw to it that the sound 

system was good, but let’s be honest: will any-

one actually use it? Especially that right next 

to the driver there’s a button used to intensify 

the sound of the exhaust system. I push it. 

I felt bigger shivers only before my school 

leaving exams. But you just have to take your 

foot off the accelerator to see the devil show 

a different nature. The exhaust system draws 

in its horns, the automatic transmission gen-

tly juggles next shifts, and the herd of horses 

under the hood slows down.

Driving calmly along the streets of Sopot, 

I noticed that never before had so many 

people smiled at me during one day. What is 

more, never before had so many strangers 

waved at me, just like that. Every now and 

then, I met the gaze of yet another person, 

a gaze filled with admiration, delight and 

sometimes jealousy, too. And closed in lux-

ury, I felt that for that one day I could really 

do everything, that in all those eyes I stood 

at the very top. Each of those people would 

like to drive the car at least for a moment, 

but it was I who had the opportunity.

In one of his interviews, Piotr Gąsowski, 

a keen Porsche fan in Poland, admitted that 

he often drove cars that were more expen-

sive than his flat. One day behind the wheel 

of the Porsche 911 was enough for me to 

realise he was making the right choice. 
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MAJÓWKA ZA PASEM. WIĘKSZOŚĆ Z NAS ZAPEWNE WYBIERZE SIĘ NAD MORZE. 
ALE CZY MUSI TO BYĆ ZNOWU PRZYSŁOWIOWY „PÓŁWYSEP”? W POLSCE MAMY 
DWA TAKIE MALOWNICZE MIEJSCA, GDZIE LĄD WCINA SIĘ W WIELKĄ WODĘ.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: POMORSKIE.TRAVEL

Mierzeja Wiślana to długi piaszczy-

sty wał oddzielający wody Zatoki 

Gdańskiej od Zalewu Wiślanego. 

Rozpoczyna się jeszcze na lądzie, 

w samym Gdańsku, a rozpościera się przez 

prawie 100 kilometrów, aż do Federacji 

Rosyjskiej. Ale to, co najbardziej nas inte-

resuje, to część między wodami, od Stegny 

do wschodniej granicy, rozpoczynającej 

się niedługo za Krynicą Morską. Warto 

odwiedzić ten skraj Polski w maju, tuż 

przed apogeum sezonu, gdy pogoda jest już 

bardzo przyjemna. Do dyspozycji mamy aż 

pięć weekendów!

KIERUNEK: KRYNICA MORSKA
Dla podróżujących samochodem kierun-

kiem będzie trasa wojewódzka 501. To 

droga łącząca Gdańsk z Krynicą Morską. 

Jadący z południa i ze wschodu wjeżdżają 

na nią od Nowego Dworu Gdańskiego. Do 

Krynicy Morskiej można dostać się też 

promem – z Tolkmicka koło Fromborka.

Krynica Morska jest niewątpliwie 

największą, ale i jedną z bardziej urokli-

wych miejscowości na Mierzei. W maju 

nie będzie jeszcze tak zatłoczona jak 

w wakacje, a z latarnią morską, promena-

dą nad Zalewem Wiślanym i urokliwymi 

uliczkami prowadzącymi do plaży nad 

Zatoką, gwarantuje miłe wspomnienia. 

Wspomnienia, które na pewno nie ulecą, 

jeśli zajrzymy do sklepików bogato zaopa-

trzonych w pamiątki znad Bałtyku. Żółwiki 

z muszelek, poduszeczki z foką i ekraniki 

z przesypującym się piaskiem to raj dla 

sentymentalnych.

By wycieczka krajoznawcza była kom-

pletna, przyda się przejażdżka Żuławską 

Koleją Dojazdową, czyli popularną Wąsko-

torówką. Kursy rozpoczynają się w długi 

weekend majowy, więc naprawdę szkoda 

byłoby nie skorzystać. Choć kolejka wy-

gląda jak mała zabaweczka, jest gratką nie 

tylko dla dzieci. W tym roku jeździć będzie 

tylko przez sześć dni w maju – w weekend 

1-3 maja oraz przed Bożym Ciałem, 26-28 

maja, osiem razy dziennie, z ostatnim kur-

sem o 18:50. Do wyboru będą dwie trasy: 

Nowy Dwór Gdański – Stegna oraz Prawy 

Brzeg Wisły – Sztutowo.

NA ŁONIE NATURY
Mierzeja Wiślana to też niepowtarzal-

na przyroda. Różnorodność gatunków 

ptaków, które można tam spotkać, rozbudzi 

instynkt ornitologa nawet w kimś, kto nie 

odróżnia mewy od kormorana. No i nic 

nie zrelaksuje tak jak dotleniający spacer 

po pachnącym igliwiem lesie. Przez całą 

wysuniętą na wodę część Mierzei przebiega 

Jantarowy Szlak – trasa piesza, prowadząca 

wzdłuż Bursztynowego Wybrzeża, od Mi-

koszewa po Krynicę Morską. Ten z kolei jest 

MAJ 
Z MIERZEJĄ 
WIŚLANĄ

DESTINATION POMORSKIE
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częścią Europejskiego długodystansowego 

szlaku pieszego E9, przebiegającego przez 

całą Europę, od Portugalii po Estonię.

Będąc w Krynicy, warto przejść się jeszcze 

kilka kilometrów dalej, w stronę Piasków, 

by odwiedzić Wielbłądzi Garb. To najwyż-

sza w Europie nieruchoma wydma (49,5 m 

n.p.m.) i zarazem punkt widokowy. Po krót-

kim spacerze na górę możemy podziwiać 

Zatokę Gdańską z jednej i Zalew Wiślany 

z drugiej strony. Uroku dodadzą przelatujące 

ptaki, a nawet, jeśli wybierzemy się tam pod 

wieczór, nietoperze krążące na wysokości 

koron drzew, tuż nad naszymi głowami. 

Zwierzęta i rośliny tego obszaru objęte są 

ochroną. Mieści się tutaj Park Krajobrazo-

wy „Mierzeja Wiślana”, wewnątrz którego 

znajdują się aż trzy rezerwaty przyrody. 

Fragmenty Parku wchodzą też w skład ob-

szaru Natura 2000, szczególnie chroniącego 

ptaki i ich siedliska.

Do zapachu świerku i widoku piaszczystej 

plaży dołóżmy kolejne zmysłowe doznanie. 

Wyjeżdżając, mijamy gęsto usiane sklepy 

rybne, w których nie sposób nie zakupić 

prawdziwego rarytasu tej okolicy – rybę wę-

dzoną. Mrożone krewetki, które serwowane 

są nam w wielkomiejskich restauracjach, nie 

umywają się do tego aromatu. A kto tak nie 

uważa, ten nie wie nic o życiu. 

 IN ENGLISH

MAY WITH VISTULA SPIT

MAY DAY IS JUST AROUND THE CORNER. 
MOST OF US WILL PROBABLY GO TO THE 
SEASIDE. BUT DOES IT HAVE TO BE THE 
PERFECTLY KNOWN PENINSULA ONCE 
AGAIN? IN POLAND, WE HAVE TWO SUCH 
PICTURESQUE PLACES WHERE LAND CUTS 
INTO DEEP WATER.

The Vistula Spit is a long, sandy embank-

ment separating the waters of Gdansk Bay 

from Vistula Lagoon. It begins already on 

shore, in Gdansk itself, and stretches along 

almost 100 kilometres up to the Russian Fed-

eration. But what interests us most is its part 

from Stegna to the eastern border, which 

begins shortly behind Krynica Morska. It is 

worth visiting this edge of Poland in May, 

just before the height of the season, when 

the weather is already very nice. We have as 

many as five weekends at our disposal!

DESTINATION: KRYNICA MORSKA
Those who travel by car should choose the 

regional road number 501. It connects Gdansk 

with Krynica Morska. If you drive from the 

south and the east, you take the road in Nowy 

Dwór Gdański. You can reach Krynica Morska 

by ferry: from Tolkmicko near Frombork.

Krynica Morska is undoubtedly the biggest 

and at the same time one of the most charming 

towns on the Spit. It is not as crowded in May 

as during the summer, and with its lighthouse, 

promenade by Vistula Lagoon and enchanting 

streets leading to the beach by the Bay, it offers 

nice memories. Memories that will certainly 

not fade if you visit shops stocked with souve-

nirs from the Baltic coast. Small tortoises made 

of shells, cushions with seals and frames with 

sand pouring from their one side to another are 

a paradise for sentimental ones.

To make the sightseeing tour complete, 

you should try a ride with the narrow 

gauge Żuławska Suburban Railway 

(Żuławska Kolej Dojazdowa). It starts oper-

ating on the holiday weekend in May, so it 

would be a pity not to try it. Even though 

the train itself looks like a toy, it is a real 

treat for not only children. This year, it will 

run only on six days in May: on the week-

end of 1-3 May and before the Feast of Cor-

pus Christi (26-28 May). There will be eight 

rides a day, the last one beginning at 6:50 

pm. Tourists can choose from among two 

routes: Nowy Dwór Gdański – Stegna and 

the Right Bank of the Vistula – Sztutowo.

IN THE BOSOM OF NATURE
The Vistula Spit means also unique 

nature. The diversity of bird species it 

offers will arouse the instinct of an orni-

thologist even in someone who does not 

distinguish a seagull from a cormorant. 

Besides, nothing is more relaxing than an 

oxygenating walk around a needle-smell-

ing forest. There is the Amber Route for 

pedestrians running along the whole part 

of the Spit stretching on the sea. It leads 

from Mikoszewo up to Krynica Morska 

along the Amber Coast, which is a part 

of the E9 European long-distance path, 

which runs across the whole of Europe: 

from Portugal to Estonia.

When in Krynica, it is worth walking 

a few kilometres further, towards Piaski, 

to see the so-called Camel’s Hump (Wiel-

błądzi Garb). It is the tallest still dune 

in Europe (49.5 m above sea level) and 

at the same a beauty spot. After a short 

walk uphill, you can admire the view of 

Gdansk Bay on the one side and Vistula 

Lagoon on the other. What will make the 

moment even more charming are birds or, 

if you visit the place in the evening, bats 

flying over tree tops, right above your 

head. Animals and plants in this area are 

under protection. The “Vistula Spit” Land-

scape Park with as many as three nature 

reserves is located here. Some parts of 

the Park are covered by the Natura 2000 

network, which grants special protection 

to birds and their habitats.

Let’s add another sensual experience 

to the smell of spruces and the sight of 

the sandy beach. When you leave, you 

pass numerous fishmongers’ shops. You 

just have to drop by at least one of them 

and buy the best delicacy in the region: 

smoked fish. Frozen shrimps served in 

metropolitan restaurants can’t hold a can-

dle to this aroma. And whoever thinks 

otherwise knows nothing about life. 

MIERZEJA WIŚLANA TO TEŻ NIEPOWTARZALNA PRZYRODA. 
RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW PTAKÓW, KTÓRE MOŻNA TAM 
SPOTKAĆ, ROZBUDZI INSTYNKT ORNITOLOGA NAWET W KIMŚ, 
KTO NIE ODRÓŻNIA MEWY OD KORMORANA. 



MODA FASHION

50 



51 

MODELKA MODEL: KAROLINA/UNITEDFORMODELS
FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: ANNA ZYSKOWSKA 
MAKIJAŻ MAKE-UP: AGATA DOBOSZ
STYLIZACJA STYLIST: WIOLETTA KUPROWSKA
LOKALIZACJA PLACE: RADISSON BLU HOTEL, WROCŁAW

MODA FASHION

ESPERAR



MODA FASHION

52 

 KAPELUSZ HAT: H&M
SUKIENKA DRESS: AGNIESZKA ŚWIATŁY
PONCZO PONCHO: ZARA
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car, take her in my arms and breathe in the 

fresh air. I feel relieved. I need her.

There are no standards here. Everything 

is pervaded by priceless simplicity. My mum 

lives by honey. When I ask her why she sells 

jars at such low prices, she always says, “Stop 

it, people don’t have money.” It’s spring, and 

the orchard is in full blossom. White and 

pink flowers. We take a casual stroll among 

the trees, with our arms put around each 

other’s waists. Mum tells me the news about 

her neighbours, who’s died and who’s in 

hospital. The village is growing old, children 

have moved to cities. She asks how’s my 

life but settles for a short answer. Good. I’m 

grateful for her discretion.

Then we have a dinner in the kitchen, at 

a wooden table placed by the window. Those 

flavours. I’m sure there’s no better restau-

rant in the world! We’re silent, smiling to 

each other. We glance through the window 

at the orchard and the beehives. The clock is 

ticking loudly, striking half past two. I guess 

I’ll stay overnight. Yes, mum will make 

the bed for me in the guest room, under 

a painting showing Jesus preaching from 

a boat. He’s standing in the boat, talking to 

people gathered on the shore. I like it. I mean 

the painting. Never mind! I’ll go to bed early, 

at nine. Absolute silence will torment my 

ears, but then I’ll get used to it and to the 

darkness behind the window.

There was allegedly a blackout that lasted 

for several hours in some big city in the States. 

It became completely dark, and some people 

saw stars for the first time in their lives. They 

started calling the police, saying that some-

thing was wrong with the sky, some strange 

lights appeared, perhaps UFO? 

Czasami mam dość wszystkiego. 

Tej globalnej wioski. Świata, który 

wszędzie wygląda podobnie. A jeśli 

z jakichś powodów znalazłeś się 

tam, gdzie nie ma banków, wieżowców, 

sieci restauracji, fast foodów i eco sklepów 

(to śmieszne, kiedyś były po prostu sklepy 

z żywnością!) no i ustandaryzowanych ho-

teli, to znaczy, że jesteś w którejś z byłych 

kolonii gdzie toczy się wojna, albo właśnie 

się skończyła, albo zaczyna, albo na nią się 

zanosi i bezpośrednio twój styl życia za te 

i inne katastrofy odpowiada, białasie!

Obraz świata z lotu ptaka, a raczej 

z perspektywy samolotu, nie jest wcale 

zachwycający. Nie mówię tu oczywiście 

o krajobrazach, ale o obrazie naszej cywiliza-

cji i rozmiarze zniszczeń, jakie powodujemy. 

Wciąż idziemy dalej. W dewastacji. I kiedy 

napadają mnie takie myśli, kiedy ani szkla-

neczka dobrego trunku, ani randka z…, ani 

pokój o podwyższonym standardzie w ulu-

bionym hotelu mnie nie ratują, wtedy mam 

ochotę uciec, zwiać z lotniska i nie pakować 

się w kolejną daleką podróż. Wtedy wsiadam 

w samochód i jadę do mamy. Na wieś. 

Wybieram mniej uczęszczane, zanie-

dbane drogi, unikam autostrad. Patrzę na 

pola, mijam lasy, miasteczka i wsie. Podróż 

taka nieśpieszna. Z każdym pokonywanym 

kilometrem tęsknota za mamą i jej domem 

wzrasta. Już chcę tam być. Wreszcie ją 

widzę, jak stoi na ganku. Wysiadam, biorę 

ją w ramiona, wdycham świeże powietrze. 

Czuje ulgę. Potrzebuję jej. 

Tutaj nie ma standardów, ale wszystko 

przenika bezcenna prostota. Mama żyje 

z miodu. Kiedy pytam, dlaczego sprzedaje 

swoje słoiki tak tanio, niezmiennie odpowia-

da: „Daj spokój, ludzie nie mają pieniędzy”. 

Jest wiosna, sad obsypały kwiaty. Białe 

i różowe. Chodzimy nieśpiesznie, objęci 

wpół, między drzewami. Mama opowiada, co 

u sąsiadów, kto umarł, kto w szpitalu. Wieś się 

starzeje, dzieci wyjechały do miast. Pyta, co 

u mnie, ale wystarcza jej krótka odpowiedź. 

Dobrze. Jestem jej wdzięczny za tę dyskrecję. 

Potem jemy obiad w kuchni, przy drewnia-

nym stole przysuniętym do okna. Te smaki. 

Jestem pewien, że nie ma na świecie lepszej 

restauracji! Milczymy i uśmiechamy się do 

siebie. Zerkamy przez okno, na sad i ule. 

Zegar tyka głośno, wybija wpół do trzeciej. 

Chyba zostanę na noc. Tak, mama pościeli 

mi w gościnnym, pod obrazem z Jezusem na-

uczającym z łodzi. Stoi w łodzi i mówi do ludzi 

na brzegu. Lubię go. To znaczy nie Jezusa, ten 

obraz. Zresztą, nieważne! Pójdę spać wcze-

śnie, o dziewiątej. Kompletna cisza będzie 

męczyć moje uszy, ale potem przyzwyczaję 

się i do niej i do ciemności za oknem. 

Podobno w Stanach, w jakimś dużym 

mieście, wysiadło zasilanie na kilka godzin. 

Zrobiło się zupełnie ciemno i niektórzy 

ludzie pierwszy raz w życiu zobaczyli 

gwiazdy. Zaczęli dzwonić przerażeni na po-

licję, że coś nie tak z niebem, jakieś dziwne 

światła się pojawiły, może UFO?  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 4

I’m sometimes sick and tired of everything. 

Of that global village. Of the world that 

looks similar everywhere. And if for some 

reasons you have found yourself in a place 

where there are no banks, skyscrapers, 

restaurant chains, fast food and eco shops 

(it’s funny, once we simply had groceries!), 

as well as standardised hotels, it means 

you’re in one of former colonies where war 

is raging on, or it has just ended or begun, 

or it’s soon going to start. And it’s your way 

of living that is directly responsible for this 

and other catastrophes, whitey!

The bird’s-eye-view or – to be more 

precise – the plane’s-eye-view is not breath-

taking at all. And I obviously don’t mean the 

landscapes but the image of our civilisation 

and the scale of damage we cause. We are 

always moving forward. In devastation. And 

when such thoughts hit me, when neither 

a glass of good alcohol, a date with... or a su-

perior room in my favourite hotel can save 

me, I feel like running away, fleeing from 

the airport instead of setting out on another 

long journey. Then I get into the car and go 

to my mum. To the countryside.

I choose less busy, neglected streets and 

avoid highways. I look at fields, go past 

forests, towns and villages. I enjoy my un-

hurried trip. With each covered kilometre, 

I miss my mum and her house even more. 

I want to be already there. Finally, I notice 

her standing in the threshold. I leave the 

GEORGE KATARZYNA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, została 
zaangażowana do Teatru Starego 
w Krakowie, później dołączyła do 
zespołu TR Warszawa. Pracowała 
z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wyreżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka jej debiut kinowy 

„W spirali” w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ
ODC. 4
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Z tej okazji wszystkich pasażerów oraz 

osoby odprowadzające i oczekujące 

na terminalu przywitał bawarskimi 

brzmieniami zespół Klaus Bacher 

Band, grający tradycyjną folkową muzykę 

z tego właśnie regionu Niemiec. Uroczystego 

otwarcia nowego połączenia, czyli wspólnego 

pokrojenia okolicznościowego tortu dokonali 

Stanisław Nowak – prezes rzeszowskiego 

lotniska, Frank Wagner – dyrektor Luf-

thansy w Polsce oraz Florian Poetsch – szef 

marketingu lotniska w Monachium. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Rze-

szów będzie połączony codziennymi lotami 

ze stolicą Bawarii, bowiem jest to nie tylko 

duży ośrodek biznesowy i turystyczny, ale 

także jeden z największych kontynental-

nych hubów lotniczych z ogromnymi moż-

liwościami przesiadkowymi, włączając w to 

zarówno połączenia wewnątrzeuropejskie, 

jak i międzykontynentalne – powiedział 

Frank Wagner. 

Prezes rzeszowskiego lotniska podkre-

ślił z kolei, że pasażerowie z Podkarpacia, 

którzy wybierają się do Stanów Zjednoczo-

nych, powinni być zadowoleni z nowego 

kierunku. – Krótki czas przesiadki i wy-

goda to na pewno atuty naszego nowego 

połączenia z Monachium – oznajmił 

Stanisław Nowak.

Florian Poetsch dodał, że dzięki obsłudze 

Lufthansy i linii zrzeszonych w sojuszu Star 

Alliance w jednym terminalu monachij-

skiego lotniska, pasażerowie mogą poczuć 

29 MARCA BR. RUSZYŁY CODZIENNE LOTY Z LOTNISKA 
W JASIONCE DO STOLICY NIEMIECKIEJ BAWARII – MONACHIUM, 
KTÓRE OFERUJĄ LINIE LOTNICZE LUFTHANSA.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

RZESZÓW 
ŁĄCZY SIĘ Z BAWARIĄ

się komfortowo. – W czasie podróży przez 

Monachium można będzie wygodnie zrobić 

zakupy na strefie bezcłowej oraz spróbo-

wać tradycyjnego bawarskiego piwa, które 

firmujemy własną marką – powiedział.

Obecnie Port Lotniczy Rzeszów-Ja-

sionka obsługuje regularne połączenia 

pasażerskie z wyspą Korfu (raz tygodnio-

wo), Bristolem, Manchesterem i Oslo Rygge 

(dwa razy tygodniowo), Dublinem, East 

Midlands i Londynem Luton (trzy razy 

tygodniowo) oraz Londynem Standsted, 

Warszawą i Monachium (codziennie). Od 

października br. rusza także połączenie 

z Berlinem. Loty obsługują linie PLL LOT, 

Lufthansa oraz Ryanair.

Dodatkowo odbywają się także wakacyjne 

loty czarterowe do Grecji, Bułgarii i Turcji.

W minionym roku podrzeszowskie lotni-

sko obsłużyło 645 tys. pasażerów. 



 IN ENGLISH

RZESZÓW CONNECTED WITH BAVARIA
ON 29TH MARCH 2016, THERE WERE 
LAUNCHED EVERYDAY FLIGHTS FROM THE 
JASIONKA AIRPORT TO THE CAPITAL OF 
GERMAN BAVARIA, MUNICH, OFFERED BY 
LUFTHANSA AIRLINES. 
On this occasion, all passengers, as well as 

accompanying and waiting persons were 

greeted with Bavarian sounds by Klaus Bach-

er Band, playing traditional folk music from 

this region of Germany. The solemn opening 

ceremony – which consisted in slicing a cake 

– was conducted by Stanisław Nowak, the 

President of the Rzeszów-Jasionka Airport, 

Frank Wagner, the director of Lufthansa in 

Poland, and Florian Poetsch – the Head of 

Marketing at the airport in Munich.

„We are very pleased that Rzeszów will 

be connected by everyday flights with the 

capital of Bavaria, since it is not only a huge 

business and touristic centre, but also one 

of the biggest continental flight hubs with 

great change possibilities, including both 

inter-European, and inter-continental 

connections,” said Frank Wagner. 

On the other hand, the President of the 

Rzeszów-Jasionka Airport stressed that 

the new connection should please those 

passengers from Subcarpathia who intend 

to go to the United States. “Short time of the 

change and overall convenience certainly 

are huge assets of our new connection with 

Munich,” stated Sławomir Nowak.

Florian Poetsch added that thanks to the 

services of Lufthansa and airlines associat-

ed in Star Alliance at one of the terminals 

of the airport in Munich, passengers can 

feel comfortable. “During a flight with 

a change in Munich, there will be a possi-

bility to shop in the duty-free zone and try 

traditional Bavarian beer which we lend 

our own name”, he said.

Currently, the Rzeszów-Jasionka 

Airport is servicing regular passenger 

connections with Corfu (once a week), 

Bristol, Manchester and Oslo Rygge 

(twice a week), Dublin, East Midlands and 

London Luton (three times a week), and 

London Standsted, Warsaw and Munich 

(every day). Starting from October 2016, 

there will be launched a connection with 

Berlin. The flights are serviced by PLL LOT, 

Lufthansa and Ryanair. 

Additionally, there are also holiday char-

ter flights to Greece, Bulgaria and Turkey.

In the past year, the Rzeszów-Jasionka 

Airport serviced 645 000 passengers. 

PORT LOTNICZY AIRPORT 
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DRUGA EDYCJA  
SKYWAYRUN ZA NAMI

KAŻDY DZIEŃ JEST ODPOWIEDNI NA UPRAWIANIE SPORTU.  
ALE ŻEBY BIEGAĆ W NOCY? OKAZUJE SIĘ, ŻE FANÓW NOCNYCH, 
BARDZO NIETYPOWYCH BIEGÓW NIE BRAKUJE.

PORT LOTNICZY AIRPORT 

zanim się odbył. I tutaj wiadomość dla zain-

teresowanych – w przyszłym roku musicie 

się pospieszyć!

Serdecznie gratulujemy wszystkim 

uczestnikom tegorocznego biegu  SKYWAY-

RUN, niezależnie od tego, które miejsce 

zajęli – w końcu najważniejsze jest to, 

żeby zmierzyć się ze sobą i dobiec do mety! 

Największe gratulacje należą się oczywiście 

zwycięzcom, którymi okazali się: w kate-

gorii OPEN mężczyzn: Paweł Sikorski (czas 

16:01), Stanisław Jaźwiecki (16:09) i Andrzej 

Szpunar (16:10); w kategorii OPEN kobiet: 

Magdalena Kowal (20:11), Elżbieta Hyjek 

(20:18) i Joanna Majewska (20:31).

Jeśli chodzi o pracowników lotniska, 

pierwsze miejsca spośród mężczyzn zajęli: 

Andrzej Borys (17:35), Tomasz Kwarta 

Noc z 16 na 17 kwietnia (sobota/

niedziela) w Porcie Lotniczym 

„Rzeszów-Jasionka” przebiegła nie-

typowo. Na płycie startowej lotni-

ska nie pojawiły się bowiem samoloty, a... 

niemal 1000 osób, zapalonych sportow-

ców. Po co? Wtedy właśnie odbywał się 

w Jasionce SKYWAYRUN – bieg, jakiego 

nie doświadczymy na co dzień. Druga 

edycja biegu po pasie startowym ściągnę-

ła mnóstwo zawodników i zawodniczek 

z całej Polski, a nawet zza granicy. Każdy 

z nich zmierzył się z pięciokilometrowym 

dystansem.

Tegoroczny bieg różnił się od poprzed-

niej, debiutanckiej edycji jedną zasadniczą 

kwestią. Zaznajomieni z konwencją biega-

cze wykupili pakiety startowe w tempie 

przysłowiowych świeżych bułeczek, a lista 

zawodników została zamknięta na kilka 

tygodni przed startem, co pokazało, że bieg 

okazał się ogromnym sukcesem jeszcze 

 ZDJĘCIA: MACIEJ RZEPECKI 
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(19:02) i Michał Adamski (21:02); spośród 

kobiet: Natalia Jamróz (20:36), Sylwia 

Wojtowicz-Sander (20:45) oraz Mirosława 

Bonk (20:50). 

 IN ENGLISH

THE SECOND EDITION OF SKYWAYRUN 
IS BEHIND US!

EVERY DAY IS A GOOD DAY TO DO SPORTS. 
BUT TO RUN AT NIGHT? IT TURNS OUT THAT 
THERE’S NO SHORTAGE OF FANS OF VERY 
UNCONVENTIONAL, NIGHT RACES.

The night from 16 to 17 April (Saturday/

Sunday) at the Rzeszów-Jasionka Airport 

was very untypical. It’s because what 

appeared on the tarmac were not planes, 

but… almost 1000 people, zealous sport 

lovers. What for? For SKYWAYRUN – a race 

that doesn’t happen every day. The second 

edition of the race on the runway attracted 

many contestants not only from the entire 

Poland, but also from abroad. Each of them 

faced a 5-kilometre run.

This year’s race was different from the 

previous debut edition in one essential mat-

ter. Thanks to runners who already knew 

the convention, the tickets sold like hot 

cakes, and the list of contestants was closed 

several weeks before the start, which 

showed that the race was a huge success 

even before it took place. And here we have 

an announcement for all who might be 

interested - next year you have to hurry!

We sincerely congratulate all contest-

ants of this year’s SKYWAYRUN edition, 

irrespective of the place they won – after 

all, what is most important is to challenge 

yourself and reach the finishing line! Of 

course, the biggest congratulations go to 

the winners, who are as follows: in the 

men’s OPEN category: Paweł Sikorski (time 

16:01), Stanisław Jaźwiecki (16:09) and An-

drzej Szpunar (16:10); in the women’s OPEN 

category: Magdalena Kowal (20:11), Elżbieta 

Hyjek (20:18) and Joanna Majewska (20:31).

When it comes to the airport’s em-

ployees, the first places among men won: 

Andrzej Borys (17:35), Tomasz Kwarta 

(19:02) and Michał Adamski (21:02); amongst 

women: Natalia Jamróz (20:36), Sylwia 

Wojtowicz-Sander (20:45) and Mirosława 

Bonk (20:50). 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 06:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:40 12:30 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:55 21:35 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:45 FR7623 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.05.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia 
aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 05.05.2016 Time of arrivals and departure 
may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 00:05 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 17:00 20:35 FR3472 738

.....6. 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 21:00 22:35 FR3473 738

.....6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:55 16:00 FR3121 738

.....6. 17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 16:25 18:30 FR3122 738

.....6. 19:45 21:50 FR3122 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:30 10:05 FR2134 738

..3.... 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7  10:30 12:05 FR2135 738

..3.... 11:05 12:40 FR2135 738

.2.4.6. 15:20 16:55 FR2137 738

1.3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 07:30 08:25 LO3805
DH4/E170/

E195

1234567 13:35 14:30 LO3801
E175/E195/
B737-400

.2....1 16:40 17:35 LO3807
DH4/E170/

E175

1234567 22:40 23:35 LOT3807 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..34.6. 05:55 06:45 LO3804
DH4/E170/

E175

12..5.. 06:00 06:50 LO3804 E170/E175

1234567 08:55 09:45 LO3806
DH4/E170/

E175

1234567 15:00 15:50 LO3802
E175/E195/
B737-400

1234567 18:05 18:55 LO3808
DH4/E170/

E175

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 06:10 09:55 FR3202 738

......7 06:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..... 10:20 12:10 FR3203 738

......7 10:40 12:30 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 10:50 12:25 LH1618 CR9

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 13:00 14:35 LH1619 CR99

ROZKŁAD LOTÓW

PORT LOTNICZY AIRPORT 


























