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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



TO TAK  
MIAŁO BYĆ

15 

KILKULETNIA ANIA SZARMACH POSTANOWIŁA SOBIE, ŻE BĘDZIE SPEŁNIAŁA SIĘ NA 
ESTRADZIE I ZACZĘŁA TO POSTANOWIENIE REALIZOWAĆ. DZIĘKI TEMU DOROSŁA ANIA 
SZARMACH WYDAŁA WŁAŚNIE CZWARTY SOLOWY ALBUM.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: PAWEŁ GRABOWSKI   



POZNAŁAŚ JUŻ WSZYSTKIE ODCIENIE MIŁOŚCI?
Cały czas je poznaję i się w tym rozkręcam. 

Rozpracowuję te odcienie każdego dnia, 

w każdym niemal kontakcie, z każdym 

człowiekiem, nie tylko z najbliższymi, ale 

także z przypadkowymi ludźmi. Jest tego 

całe multum!

ZATYTUŁOWAŁAŚ NOWĄ PŁYTĘ „SHADES OF 
LOVE” ŻEBY SPRÓBOWAĆ W JAKIŚ SPOSÓB 
UZUPEŁNIĆ BRAKI MIŁOŚCI NA ŚWIECIE?
Nie było to moim zamiarem. Po prostu 

tak czuję. Czasami przesadzam ze swoimi 

podziękowaniami i pozytywnymi uczucia-

mi względem innych, bo ludzie odbierają 

moje szczere komentarze jako kokieterię To 

dziwne. Jestem tak wychowana. Nauczono 

mnie wdzięczności do drugiego człowieka. 

Rodzice nauczyli mnie, żeby mieć dużo 

miłości w stosunku do ludzi. Dostrzegam 

jednak, że niekoniecznie wszyscy tak mają. 

Co więcej – nie zawsze to, co ja mówię 

fajnego, jest właściwie odbierane. Ale 

nie interesuje mnie to. Ukochałam sobie 

muzykę; to mój drugi język, którym mogę 

korespondować z całym światem. Nie mam 

zamiaru zmieniać się podług zasad, które 

są modne bądź przyjęte w kontaktach mię-

dzyludzkich. Płyta nazywa się „Shades of 

Love”, bo tak czuję. Kocham ludzi i muzykę, 

więc to wynika ze mnie naturalnie.

NA „SHADES OF LOVE” NASTĄPIŁA JEDNA 
ZMIANA, KTÓRA JEST POD PRĄD. ALBUM JEST 
PRAWIE W CAŁOŚCI PO ANGIELSKU. NIE BOISZ 
SIĘ, ŻE W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PROMO-
WANIA POLSKOJĘZYCZNEJ MUZYKI PRZEZ 
NASZE STACJE RADIOWE STRACISZ TROCHĘ 
CZASU ANTENOWEGO?
Nie. Nie mam takiego wyrachowanego 

podejścia. Nagrałam po polsku trzy płyty. 

One żyją sobie swoim życiem. Ten angielski 

zwrot zapoczątkowała moja przygoda 

z Frankiem McCombem. Pomyślałam 

sobie, że fajnie by było, gdyby mój przekaz 

mógł zostać odebrany przez większą ilość 

osób, a teraz wszyscy mówią po angiel-

sku. Mało tego – spotkałam kiedyś na 

swoim koncercie zespół z Londynu, który 

nagrywał telefonem cały mój koncert. 

Poprosili dziewczynę, która siedziała obok, 

żeby tłumaczyła im wszystkie moje teksty, 

które śpiewałam W zeszłym roku byłam na 

festiwalu gospel i grupa gospelowa też na-

grywała moją próbę. Fajnie, że śpiewałam 

„The Heart of the Matter” zespołu The Eag-

les, bo mogli zrozumieć też tekst, a to część 

przekazu. Takie wydarzenia, jak również 

fakt, że język angielski pasuje brzmieniowo 

do tej muzyki, doprowadziły nas do decyzji, 

że robimy tę płytę po angielsku.

NIE SĄDZISZ, ŻE W TAKIEJ MIESZANCE MIĘDZY-
NARODOWEJ SIŁĄ MUZYKI MOŻE BYĆ WŁAŚNIE 
JĘZYK POLSKI, DLA NICH EGZOTYCZNY?
Na pewno. Język polski jest dosyć trudny, 

ale ciekawy. Dlatego też na płycie „Shades 

of Love” jest jeden polskojęzyczny akcent, 

bo nie chcę się w żaden sposób odcinać. Je-

stem Polką i jestem z tego dumna. Muzyka 

jest jednak językiem uniwersalnym. Wiem, 

jak trafia do mnie polski tekst. Jeśli ktoś 

rozumie angielski tak, jak ja rozumiem 

polski, to pewnie dzięki anglojęzycznym 

piosenkom jestem temu komuś teraz 

bliższa. Miałam wspaniałą pomoc w po-

staci mojego przyjaciela Marka Borettiego, 

który mieszka w Los Angeles, a który był 

przy nagraniu każdej piosenki. Posługuje 

się przepiękną, kwiecistą polszczyzną, 

a językiem angielskim w równie wybitny 

sposób – czyta zresztą fragment poezji na 

płycie. Pilnował mojej wymowy i języka 

angielskiego, ale rozmawialiśmy też bardzo 

dużo o interpretacji tekstów. Podstawą 

śpiewania po polsku jest myślenie o tekście. 

Nie można śpiewać sylabami. Dokładnie 

tak samo jest z innymi językami. Musisz ro-

zumieć, czuć i myśleć tak samo. Nie można 

sobie przekładać jeden do jednego tekstu 

i sylabizować go bez zrozumienia w danym 

momencie. Dołożyłam wszelkich starań, 

żeby język angielski potraktować nie tylko 

jako narzędzie, ale że po prostu porozumie-

wałam się i interpretowałam oraz myślałam 

tak, jak czułam w języku angielskim.

KTÓRY DZISIAJ JEST?
21 kwietnia.

A PREMIERA JUTRO.
Tak jest. 22 kwietnia.

JAK SIĘ CZUJESZ W PRZEDDZIEŃ PREMIERY? 
Płytę słyszała póki co jakaś garstka osób, 

ale jutro trafia do szerokiej publiczności.

Mam tremę, ale jestem ciekawa, bo dokona-

ła się w moim mniemaniu rewolucja. Dużo 

jest rzeczy, które są charakterystyczne 

dla mnie i mojej muzyki, ale jest też dużo 

zmian, więc faktycznie jestem podekscy-

towana. Te opinie, które już do mnie trafiły, 

są bardzo fajne. Wielu ludzi na tę płytę cze-

ka, więc bardzo się cieszę. Nie wiem nawet, 

czy nie cieszę się bardziej niż w przypadku 

poprzednich płyt.

WCZEŚNIEJ DOMINOWAŁ STRES?
Nie mogłam się doczekać, byłam zniecier-

pliwiona. A tutaj jest wszystko zakręcone 

w jakiś zabawny i nietypowy sposób.

KARIERA CIĘ ZMIENIA? ZAUWAŻYŁAŚ U SIEBIE 
JAKIEŚ ZMIANY, KTÓRE DOKONAŁY SIĘ MIĘDZY 
PIERWSZĄ PŁYTĄ A DNIEM DZISIEJSZYM?
Oczywiście, że tak. Dziesięć lat temu 

byłam skupiona na własnej twórczości ale 

nie odcinałam się jednocześnie od innych 

artystów, z którymi współpracowałam 

jako sideman. Dzięki temu weryfikowałam 

swoje upodobania i krystalizował mi się 

własny kierunek. Uczyłam się. Z czasem 

wdrożyłam się tylko w swoją muzykę, 

wgłębiłam w nią bardzo mocno i teraz 

jest tylko moja droga. Wszystko stało się 

NIE MAM ZAMIARU ZMIENIAĆ SIĘ PODŁUG ZASAD, 
KTÓRE SĄ MODNE BĄDŹ PRZYJĘTE W KONTAKTACH 
MIĘDZYLUDZKICH. PŁYTA NAZYWA SIĘ „SHADES OF 
LOVE”, BO TAK CZUJĘ. KOCHAM LUDZI I MUZYKĘ, WIĘC 
TO WYNIKA ZE MNIE NATURALNIE.
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bardziej zaawansowane. Myślę nawet 

o technicznych rzeczach – śpiewaniu, 

ćwiczeniach, podejściu do pracy. Teraz na 

przykład bardzo dużo czasu poświęciliśmy 

choćby na samo słuchanie inspiracji oraz 

nagranie materiału, co wynikało z tego, 

że chcieliśmy by było to najlepsze, co mo-

gliśmy uzyskać. Wcześniej miałam swoje 

ulubione niewyżyte dźwięki, melodie i har-

monie, które koniecznie chciałam zawrzeć. 

Teraz poszukuję już w innym miejscach. 

Teraz jest bardziej, mocniej, więcej. Więcej 

koncertów, dźwięków, więcej ludzi mnie 

poznaje. Dostaję dużo maili. Ludzie identy-

fikują się z moimi piosenkami, z tekstami. 

Poznają się przy moich piosenkach. To 

mnie zmienia. Nie odbija mi palma bo biorę 

to bardzo serio, no i szanuję ludzi, którzy 

szanują mnie. Czuję się odpowiedzialna za 

wszystko, co powiedziałam na poprzednich 

płytach. Tam są moje, czasami bardzo in-

tymne, historie, które wyciągnęłam na jaw. 

Ale podoba mi się ta ewolucja, zwłaszcza 

muzyczna. Poznałam wielu wspaniałych 

muzyków. Teraz na płycie mam naprawdę 

wybitny skład. Zawdzięczam to też ponie-

kąd mojemu dotychczasowemu doświad-

czeniu i pracy. Wydaje mi się, że na płytach 

daję dowód na to, że warto wziąć udział 

w moich produkcjach. Jednocześnie zawsze 

jest to dla mnie miłe zaskoczenie, że ludzie 

chcą w nich uczestniczyć.

JAK TO BYŁO Z TYM FRANKIEM MCCOMBEM? 
SŁYSZAŁEM, ŻE TO NIE TY ZNALAZŁAŚ JEGO, 
TYLKO ON ZNALAZŁ CIEBIE.
Albo znalazł sam, albo ktoś mu wysłał 

fragment nagrania, kiedy występowałam 

w telewizji, promując płytę „Inna”. Grałam 

„Wybieram cię” na fortepianie. Miałam na 

sobie koszulkę z napisem „Frank McComb 

– Where the Music Remains True”. Co cie-

kawe, tę koszulkę zdobyłam chyba w 2000 

roku. Internet nie był jeszcze tak rozkrę-

cony i nie można było zamawiać sobie 

różnych rzeczy z innego kraju. Poprosiłam 

mojego znajomego, żeby mi ją przywiózł ze 

Stanów, bo byłam absolutną fanką Franka. 

„Buckshot LeFonque”, a przede wszyst-

kim „Love Stories” były nawet płytami 

referencyjnymi do mojego pierwszego 

albumu, czyli takimi, do których porówny-

waliśmy brzmienie, pasma i tak dalej. Tak 

czy inaczej wystąpiłam w tej koszulce. Po 

latach dostałam maila, że Frank chce się ze 

mną skontaktować. Najpierw pomyślałam, 

że to może jakiś spam, jakaś przypadko-

wa wiadomość, bo oglądam go czasami 

w Internecie, więc jest to jakaś dopasowana 

reklama. Wyrzuciłam to. Ale mój brat 

Adam, który wtedy był moim menedżerem, 

dostał podobnego maila od jego menedżerki. 

Zadzwonił do mnie. Powiedział: „Usiądź, bo 

dostałem takiego maila”. „Też dostałam, ale 

go wyrzuciłaam”. „Czyś ty zwariowała?!”. 

Skontaktowaliśmy się z Frankiem. Zaprosi-

liśmy go do Polski, zorganizowaliśmy trasę. 

Zagrał z moim zespołem, który zresztą 

bardzo mu się podoba. Jedna trasa, druga, 

w zeszłym roku znowu zagraliśmy kilka 

koncertów, kolejne też mamy w planach... 

Już na początku stwierdziliśmy, że może 

zrobimy coś razem. Teraz się udało.

COFNIJMY SIĘ NIECO W CZASIE. 9-LETNIA ANIA 
SZARMACH NAPISAŁA KIEDYŚ LIST, KTÓRY DO 
DZIŚ ISTNIEJE. W TYM LIŚCIE NAPISAŁAŚ, ŻE 
CHCESZ ZOSTAĆ PIOSENKARKĄ. PAMIĘTASZ GO?
Nie. Serio? Zaskoczyłeś mnie i aż trudno 

mi w to uwierzyć! To jest piękne. Cały czas 

wiążę to z tym emanowaniem miłością. 

Jeżeli masz takie nastawienie do świata, to 

cały czas masz szansę, żeby spotykały cię 

magiczne rzeczy. Bo to jak czary.
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CZARY, DO KTÓRYCH POTRZEBA WYTRWAŁO-
ŚCI. JAKO DZIECKO WYMYŚLIŁAŚ SOBIE, ŻE BĘ-
DZIESZ ŚPIEWAĆ, I SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM.
Coś sobie postanowiłam i to we mnie tkwiło. 

Moi rodzice słuchali dużo muzyki. Mój 

dziadek śpiewał. Mój tata śpiewał i grał. Moja 

ciocia śpiewała. Mam muzyczne korzenie, 

ale nie byłam wychowywana w jakimś 

ciśnieniu czy presji , żeby zająć się muzyką. 

Kiedy rodzice zauważyli u mnie zapędy 

muzyczne, to kupili mi pianino, ale nigdy nie 

zmuszali do ćwiczenia. Sama to rozgryzłam 

i rozkochałam się w muzyce. Oni widzieli, 

jak sama chodziłam do sąsiadki mojej 

babci, która miała pianino. Chciałam przy 

pianinie siedzieć i uderzać w klawisze, bo 

świat dźwięków to była dla mnie petarda od 

pierwszego zetknięcia! I to mimo że sięgałam 

nogami do połowy nogi od krzesła. Pamiętam 

takie zdjęcie, które mi zrobiono chyba kiedy 

COŚ SOBIE POSTANOWIŁAM I TO WE 
MNIE TKWIŁO. MOI RODZICE SŁUCHALI 
DUŻO MUZYKI. MÓJ DZIADEK ŚPIEWAŁ. 
MÓJ TATA ŚPIEWAŁ I GRAŁ. MOJA CIOCIA 
ŚPIEWAŁA. MAM MUZYCZNE KORZENIE, 
ALE NIE BYŁAM WYCHOWYWANA 
W JAKIMŚ CIŚNIENIU CZY PRESJI , ŻEBY 
ZAJĄĆ SIĘ MUZYKĄ. 
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jeszcze byłam w zerówce. Na zdjęciu jest cała 

szkoła podstawowa, wszystkie klasy, a ja stoję 

na środku – nie wiem jak się tam znalazłam 

– śpiewam piosenkę, a jakiś pan wręcza mi 

kwiatka, chyba goździka. Byłam mniejsza od 

statywu do mikrofonu. Byłam przejęta, że 

śpiewałam przed całą podstawówką, a jeszcze 

do niej nie chodziłam. Może to tak miało być?

TWOJE OTOCZENIE NIE PUKAŁO SIĘ W GŁOWĘ? 
NIE TRAKTOWALI ŚPIEWANIA JAKO FANABERIĘ?
Kiedy założyłam zespół w szkole podstawo-

wej, to grałam w nim na pianiie. Śpiewanie 

wydawało mi się obciachowe. Potem przy-

chodziły mi do głowy różne historie, które 

chciałam opisać. Żeby je przekazać, musiałam 

je wypowiedzieć, czyli zaśpiewać. Zaczęłam 

więc podejmować próby ze śpiewaniem. 

Wszystko potoczyło się naturalnie. Znaleźli-

śmy nawet potem innego klawiszowca.

POTEM ŚPIEWAŁAŚ W CHÓRKACH,  
MIĘDZY INNYMI U KAYAH I EDYTY  
GÓRNIAK. DUŻO SIĘ OD NICH NAUCZYŁAŚ 
O SHOWBIZNESIE?
Pracowałam z wieloma artystami, bo 

jestem też wokalistką studyjną, więc 

jako chórzystka nagrałam kilkadziesiąt 

płyt. Chyba łatwiej byłoby wskazać z kim 

w Polsce nie współpracowałam. Miałam 

okazję zobaczyć jak wygląda za kulisami 

praca u każdego z polskich wokalistów, 

muzyków. Bardzo sobie cenię każdą z tych 

współprac, mimo że być może wielokrot-

nie mijały się one z moimi preferencja-

mi muzycznymi. Każdego z artystów, 

z którymi pracowałam, bardzo szanuję 

i jestem wdzięczna, że użyczył mi kawałek 

swojego świata. To była wielka nauka, ale 

cały czas w głowie weryfikowałam to ze 

sobą – jak ja bym to zrobiła, jak to widzę.
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WYDAJE MI SIĘ, ŻE ZAWSZE TAK JEST, ŻE 
JEŚLI KTOŚ WYKONUJE COŚ DLA KOGOŚ, TO 
KOMBINUJE, JAK BY SAM TO ZROBIŁ. ALE JA 
BYM SIĘ FRUSTROWAŁ, KIEDY WIEDZIAŁBYM, 
ŻE MÓJ POMYSŁ JEST LEPSZY.
Jeśli jest lepszy, to go realizuj obok tego. Rów-

nolegle do pracy z tymi wszystkimi artystami 

już tworzyłam własne rzeczy. Kiedy praco-

waliśmy z Edytą Górniak nad płytą „Live ‚99”, 

to już byłam w trakcie nagrywania swojego 

pierwszego albumu. Mało tego, cieszyło mnie, 

że mam własną rzecz obok. To był mój świat, 

tam nikt nie wchodził i nie wtrącał się, to były 

moje zasady. A po drugiej stronie była praca.

W KTÓRĄ STRONĘ PÓJDZIE TWOJA MUZYCZNA 
EWOLUCJA ZA DWA, TRZY, PIĘĆ LAT?
Na pewno nie odpuszczę w poszukiwa-

niach. Piosenka „Not Gonna Stop” jest 

między innymi o tym.

A O CZYM JEST „WITCH”?
Czytałeś „Mistrza i Małgorzatę”?

PEWNIE.
To jedna z moich ulubionych książek. 

Małgorzata jest przepiękną postacią, która 

łączy ten kobiecy bunt z czystym uczu-

ciem miłości. Ale jak jej coś nie pasuje,  

to się poważnie wkurza, dogina na miotle 

i tłucze szyby. To również moja natura; 

tak też widzę kobiety. Ta piosenka jest 

właśnie o tym i o mojej walce o muzykę. 

W ciągu dnia sieję postrach, latam ponad 

wsiami i miastami, ludzie są przerażeni, 

kiedy widzą mnie w kapturze na miotle, 

a nocą wszystko się zmienia. Zdejmuję 

maskę i jestem prawdziwa, taka, jakiej 

mnie nikt nie widzi. Dlaczego? Bo jestem 

czarownicą. 

 IN ENGLISH

IT HAD TO BE THIS WAY

WHEN SHE WAS A CHILD, ANIA SZARMACH 
DECIDED THAT SHE WOULD BE REALISING 
HERSELF ON THE STAGE AND STARTED TO 
FULFIL THIS DREAM. THANKS TO THIS, THE 
NOW GROWN-UP ANIA SZARMACH HAS JUST 
RELEASED HER FOURTH SOLO ALBUM.

HAVE YOU ALREADY GOT TO KNOW ALL SHADES 
OF LOVE?
I’m still discovering them and I’m getting 

better and better at this. I work out those 

shades each day, in nearly any contact with 

any person – not only with my closest fam-

ily and friends, but also with people met by 

accident. There is a whole myriad of it! 
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DID YOU NAME YOUR NEW ALBUM SHADES OF 
LOVE TO FILL THE GAPS IN LOVE IN THE WORLD?
It wasn’t my intention. I just feel this way. 

Sometimes I go overboard with my thanks 

and positive emotions towards others, be-

cause people perceive my sincere comments 

as coquetry. It’s strange. I was brought up 

this way. I’ve been taught to be grateful to 

another person. My parents taught me to 

approach people with a lot of love. I can see, 

however, that it’s not the same for everyone. 

And, what is more, my kind words are not 

always perceived as such. But I don’t care. 

I don’t intend to change myself according to 

the rules that are of current appeal or are 

thought as acceptable in human relation-

ships. The album is entitled Shades of Love, 

because I feel so. I love people and music, so 

it comes to me naturally.

ON THE ALBUM SHADES OF LOVE THERE HAS 
BEEN ONE CHANGE THAT GOES AGAINST 
THE MAINSTREAM. THE ALBUM IS ALMOST 
ENTIRELY IN ENGLISH. AREN’T YOU AFRAID 
THAT BECAUSE OF THE FACT THAT POLISH 
RADIO STATIONS ARE OBLIGED TO PROMOTE 
POLISH-LANGUAGE MUSIC YOU’LL LOSE SOME 
OF THE AIRTIME?
No. I don’t have such a calculating approach. 

I’ve recorded three albums in Polish. They 

live their own lives. My turn to English 

was triggered by an adventure with Frank 

McComb. I thought that it’d be great for my 

message to reach more people, and now 

everyone speaks English. What is more, 

I met a band from London at my concert, 

which recorded my entire performance on 

a mobile phone. They asked a girl who sat 

nearby to translate all the lyrics I sang. Last 

year, I was at a gospel festival and a gospel 

group recorded my rehearsal as well. I’m 

glad that I sang The Heart of the Matter by 

The Eagles, because they could understand 

the lyrics, and it’s a part of the message. 

Such events, as well as the fact that English 

matches this music sound-wise, made us 

decide on recording this album in English.

DON’T YOU THINK THAT IN SUCH AN INTERNA-
TIONAL MELTING POT, ONE OF THE GREATEST 
STRENGTHS OF YOUR MUSIC COULD BE POLISH, 
SO EXOTIC TO OTHER PEOPLE?
Certainly. Polish is quite difficult, but 

interesting. This is why there is one Polish 

accent on Shades of Love, because I don’t 

want to cut myself off in any way. I’m 

a Pole and I’m proud of it. But music is a uni-

versal language. I know how much Polish 

lyrics affect me. If someone understands 

English as well as I understand Polish, then 

thanks to English lyrics I can get closer to 

them. I received great help from my friend 

Mark Boretti, who lives in Los Angeles, and 

who was present at the recording of each 

song. He uses most beautiful, florid Polish, 

and his English is equally superb – he reads 

a fragment of poetry on the album. He kept 

a close eye on my pronunciation and use 

of English in general, but we also talked 

a lot about interpretation of lyrics. The first 

principle of singing in Polish is thinking 

about the lyrics. You can’t sing in syllables. 

It also applies to other languages. You 

have to understand, feel and think at the 

same time. You can’t translate a text word 

for word, and then just mindlessly utter 

syllables. I put extreme effort not to treat 
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changes, so I’m really excited. Opinions 

which have already reached me are really 

great. There are many people who actually 

wait for this album, so I’m really happy. 

Maybe even happier than in the case of my 

previous albums.

SO PREVIOUSLY STRESS WAS THE DOMINANT 
FORCE?
I couldn’t wait, I was getting impatient. And 

now everything is twisted in a funny and 

untypical way.

DOES THE CAREER CHANGE YOU? HAVE YOU 
NOTICED ANY CHANGES IN YOURSELF SINCE 
THE RELEASE OF YOUR FIRST ALBUM?
But of course. Ten years ago, I was focused 

on my art but I didn’t cut myself off from 

other artists, with whom I cooperated 

as a sideman. Because of this, I verified 

my tastes, and my own future path 

was crystallizing. I was learning. With 

time, I devoted myself solely to my own 

music, I sank into it very deeply, and now 

it’s a path that is only mine and no one 

else’s. Everything became much more 

advanced. I even think about technical 

things – singing, practicing, and approach 

to work in general. This time, for example, 

we devoted a lot of time to listening to 

inspiration songs and to the recording 

of the material, which stemmed from 

the fact that we wanted it to turn out as 

well as possible. Previously, I had my own 

favourite and “inexhaustible” sounds, 

melodies and harmonies, which I wanted 

to include in my work at any cost. Now 

I’m searching in other places. Now is more, 

stronger and deeper. More concerts, more 

sounds. A lot more people recognize me. 

I’m getting many e-mails. People identify 

with my songs, lyrics. They learn about 

themselves while listening to my songs. It 

changes me. It doesn’t go to my head, be-

cause I take it very seriously, and I respect 

people who respect me. I feel responsible 

for everything that I sang on previous 

albums. I revealed some of my own stories, 

and some of them were extremely private. 

But I like this evolution, especially the mu-

sical one. I’ve met many great musicians. 

Now I have a truly amazing makeup on 

my album. To some extent, I owe it to my 

previous experience and work. I think that 

I prove it on my albums that taking part 

in my productions is something worth 

giving a try. At the same time, it’s always 

a pleasant surprise for me that people are 

willing to take part in them.

English as a mere tool – I simply expressed 

myself, interpreted and thought in the way 

I felt in English.

WHAT DATE DO WE HAVE TODAY?
21st April.

AND THE PREMIERE IS TOMORROW.
That’s right. On 22nd April.

HOW DO YOU FEEL THE DAY BEFORE THE 
PREMIERE? SO FAR, ONLY SEVERAL PEOPLE 
LISTENED TO THE ALBUM, BUT TOMORROW IT’S 
GOING TO REACH A MUCH WIDER AUDIENCE.
I feel nervous, but I’m also curious, because 

to my mind, there’s been quite a revolution. 

On the album there can be found many 

things that are characteristic for me and 

my music, but there are also numerous 
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I worked with many artists because I’m also 

a studio vocalist, so in this role I recorded 

several dozens of albums. Probably it would 

be easier to enlist the people with whom 

I didn’t work. I had a chance to see how the 

work of every Polish vocalist and musician 

looks like. I really cherish every single case 

of such cooperation, although they often 

didn’t match my own musical preferences. 

I deeply respect every artist with whom 

I worked, and I’m grateful that they showed 

me a piece of their world. It was a great les-

son, but at all times I kept verifying it with 

myself, questioning myself how I saw it and 

how I would do this and that myself.

I THINK THAT IT’S ALWAYS LIKE THIS THAT WHEN 
SOMEONE DOES SOMETHING FOR SOMEONE 
ELSE, THEY TRY TO FIGURE OUT HOW THAT PER-
SON WOULD DO IT. BUT I WOULD GET FRUSTRAT-
ED IF I KNEW THAT MY IDEA WAS BETTER.
If it’s better, make it see the daylight too. 

I created my own things alongside the 

cooperation with all of those artists. When 

I worked with Edyta Górniak on Live ’99, 

I was in the middle of recording my first 

album. What is more, I was happy that 

I had my own thing on the side. This was 

my world, no one entered it or interfered, 

these were my own rules. And on the other 

side, there was work.

IN WHAT DIRECTION WILL YOUR MUSICAL EVO-
LUTION GO IN TWO, THREE OR FIVE YEARS?
I definitely won’t give up searching. The 

song Not Gonna Stop is about this, among 

other things.

WHAT IS WITCH ABOUT?
Have you read The Master and Margarita?

I HAVE.
It’s one of my favourite books. Margarita 

is a gorgeous person who combines this 

feminine rebellion with a pure feeling of 

love. But if she doesn’t like something, she 

gets seriously angry, whooshes on her 

broomstick and smashes windows. This 

is also my nature, and this is the way I see 

women. This song is exactly about it, and 

about my fight for music. During the day, 

I inspire fear, I fly over villages and towns, 

people are terrified when they see my 

hooded figure on a broomstick, but at night 

everything changes. I take off my mask 

and I’m the real me, the me no one sees. 

Why? Because I’ a witch. 

to the world, you still stand a chance of 

magical things happening to you. Because 

it’s like magic.

MAGIC, FOR WHICH YOU NEED PATIENCE. AS 
A CHILD, YOU DECIDED THAT YOU WOULD SING, 
AND THE DREAM CAME TRUE.
I made a decision and it stuck with me. My 

parents listened to a lot of music. My grand-

father sang. My father sang and played. 

My aunt sang. I have musical origins, but 

I wasn’t brought up under any pressure to 

connect my future with music. When my 

parents noticed I took a liking to music, they 

bought me a piano, but they never forced 

me to practice. I worked it out myself and 

fell in love with music. They watched me go 

to my grandma’s neighbor who had a piano. 

I wanted to sit by the piano and strike the 

keys, because the world of sounds was 

a blast for me from the start! Even though 

my legs barely reached half of the chair’s 

leg. I remember a photograph that was tak-

en when I was six years old. In this picture, 

there is the entire elementary school, all 

classes, and me in the middle. I have no idea 

what I was doing there, but I was singing 

a song, and a man was giving me a flower, 

probably a carnation. I was smaller than the 

microphone stand. I was excited that I sang 

in front of the entire elementary school, 

although I didn’t even attended it myself. 

Perhaps it had to be this way?

DIDN’T YOUR ENVIRONMENT THINK IT WAS CRA-
ZY? DIDN’T THEY PERCEIVE SINGING AS A WHIM?
When I founded a band in my elementary 

school, I played on the piano. I thought sing-

ing was lame. Then different stories sprang 

to my head, and I wanted to describe them. 

In order to convey them to people, I needed 

to utter them, so sing them. So I began 

to try my hand at singing. Everything 

happened in a natural course of events. We 

even found another piano player. 

THEN YOU SANG AS A BACKING VOCALIST, FOR 
EXAMPLE FOR KAYAH AND EDYTA GÓRNIAK. 
DID YOU LEARN A LOT ABOUT SHOW BUSINESS 
FROM THEM?

HOW ABOUT FRANK MCCOMB? I’VE HEARD THAT 
IT WASN’T YOU WHO FOUND HIM, BUT RATHER 
HE FOUND YOU.
Either he found me himself, or someone 

sent him a recording of me performing on 

TV after the release of Inna (Other). I played 

Wybieram cię (I choose you) on the piano. 

I wore a T-shirt with a caption reading 

“Frank McComb – Where the Music Remains 

True.” What is interesting, I acquired this 

T-shirt already in 2000. The internet wasn’t 

exactly in its prime then, and you couldn’t 

order things from other countries. I asked 

a friend of mine to bring this shirt for me 

from the USA, because I was an avid fan of 

Frank. Buckshot LeFonque and first and 

foremost Love Stories even constituted ref-

erence CDs to my first album, in other words 

they were recordings to which we compared 

sound, wavebands and such. One way or 

another, I performed in this T-shirt. Years 

later, I received an e-mail saying that Frank 

wanted to contact me. At first I thought it 

was some kind of spam or some random 

message, because I sometimes watch him 

on the internet, so I thought maybe it was 

some kind of well-matched advertisement. 

I deleted it. But my brother Adam, who was 

my manager at that time, received a similar 

e-mail from his manager. He called me. He 

said, “sit down, because I’ve received this 

e-mail.” “I received it to, but I deleted it.” “Are 

you insane?!” We contacted Frank. We 

invited him to Poland, organized the trip. 

He played with my band, which he really 

likes. One tour, then another one, last year 

we played several concerts again, we have 

several more in plans… We decided that we 

would do something together already at the 

beginning. Now it’s worked out.

LET’S GO BACK IN TIME A LITTLE BIT. THE 
9-YEARS-OLD ANIA SZARMACH WROTE 
A LETTER WHICH EXISTS TO THIS DAY. IN THIS 
LETTER, YOU WROTE THAT YOU WANTED TO 
BECOME A SINGER. DO YOU REMEMBER IT?
No. Really? You’ve surprised me and it’s 

hard for me to believe it! It’s beautiful. All 

the time I link it to this whole thing about 

emanating love. If you have this approach 

I MADE A DECISION AND IT STUCK WITH ME. MY PARENTS 
LISTENED TO A LOT OF MUSIC. MY GRANDFATHER SANG. 
MY FATHER SANG AND PLAYED. MY AUNT SANG. I HAVE 
MUSICAL ORIGINS, BUT I WASN’T BROUGHT UP UNDER ANY 
PRESSURE TO CONNECT MY FUTURE WITH MUSIC. 
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SZALONA PODRÓŻ? SKĄD DECYZJA, ŻEBY TAK 
PO PROSTU ZAPRZECZYĆ KONWENANSOM 
I RUSZYĆ PRZED SIEBIE?
Od zawsze fascynowały mnie podróże 

z plecakiem. Zaczęło się to oczywiście 

od książek podróżniczych, z których 

można było wynieść uniwersalną lekcję. 

Chcesz poczuć prawdziwą wolność? Rusz 

w świat! Weź plecak i planuj jak najmniej. 

PODRÓŻE TRAVEL

KONIEC

CZAREK STACEWICZ NA CO DZIEŃ JEST TAK ZWANYM GLOBAL MANAGEREM. 
W DUSZY – PODRÓŻNIKIEM, KTÓRY ODWAŻYŁ SIĘ NA TO, ABY PO PROSTU, CHOĆ 
NA CHWILĘ, SPAKOWAĆ SIĘ I WYJECHAĆ W PODRÓŻ. CELEM BYŁO MAROKO. PO 
DRODZE – MNÓSTWO PRZYGÓD I TABUNY WSPANIAŁYCH LUDZI. MOŻE WŁAŚNIE 
TO JEST POMYSŁ NA WAKACJE, KTÓRE SĄ JUŻ ZA ROGIEM?

TEKST: GOFORWORLD  ZDJĘCIA: CZAREK STACEWICZ
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W pewnym momencie w życiu pojawia się 

pytanie: na co nam to wszystko? Za czym 

tak biegniemy? Czy w życiu nie chodzi o to, 

żeby oddychać pełną piersią i doświadczać 

jak najwięcej? Jakbym miał wymienić 3 

rzeczy, które najbardziej zmieniły moje 

życie przez ostatnie lata, to byłyby to: 

książki, ludzie (głównie mój przyjaciel 

i mentor w jednej osobie) i właśnie podróże. 

To dzięki podróżom zaczynamy doceniać 

jak wiele mamy na co dzień i rozumieć, 

że w życiu nie chodzi o to, żeby mieć, 

tylko o to, żeby być. Teraz już, bazując na 

własnych doświadczeniach wiem, że po-

dróżowanie zależy tylko od odwagi. Nigdy 

od pieniędzy. Bariery tworzymy sobie 

w naszych głowach, a przygody czekają na 

nas tuż za rogiem

A MAROKO TO BYŁ CEL OD SAMEGO POCZĄTKU, 
CZY TO SPONTAN?
Pomysł wyjazdu do Maroka po raz pierw-

szy pojawił się parę lat temu. Miałem wy-

ruszyć z koleżanką z Warszawy. Trzy dni 

przed planowanym wylotem, kiedy wszyst-

ko było spakowane i gotowe, poszedłem 

biegać. Wróciłem na czworaka. Rozerwana 

torebka stawowa i gips skutecznie uziemiły 

PODRÓŻE TRAVEL

KONIEC
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mnie na miesiąc i z planu wyszły nici. Tym 

razem na wszelki wypadek postanowiłem 

nie biegać przed wylotem. Zdecydowałem 

się właśnie na Maroko, ponieważ odkąd pa-

miętam fascynują mnie miejsca, które mają 

w sobie kontrast. Takie, które geograficznie 

nie pasują do otoczenia – jak ośnieżone 

góry Atlasu do otaczających je pustyń. Ale 

dlatego też, że całkiem prosto, praktycznie 

tylko lądem, można tam dotrzeć z Polski. 

WIEM, ŻE INACZEJ POJMUJESZ SŁOWA 
„PODRÓŻNIK” I „TURYSTA”…
Na wakacje do 5-cio gwiazdkowego hotelu 

all inclusive potrafi polecieć każdy. Na 

miejscu ma nadal Europę w skondensowa-

nej formie. Ktoś taki nie ma szans wczuć 

się w odwiedzany region, spojrzeć na 

świat z innej perspektywy, zrozumieć co 

go otacza, wyczuć ducha miejsca i przeżyć 

prawdziwe przygody. Turystyka to za-

planowane przez kogoś z góry i opłacone 

w biurze podróży zwiedzanie jak najwięk-

szej ilości katalogowych hitów i codzienne 

poruszanie się z punktu A do B. Podróżo-

wanie natomiast to przemieszczanie się od 

punktu A do punktu „nie wiadomo gdzie”. 

To spanie w wieloosobowych hostelach, 

namiotach, w domach tubylców. To spo-

tkania z niesamowitymi ludźmi i kulturą. 

To codzienne osiedlanie się w nowym 

miejscu i pakowanie w dalszą podróż. Je-

dyne zwierzęta, z którymi podróżnik robi 

sobie zdjęcia to te przypadkowo spotkane 

na drodze, na wolności, nie na smyczy. 

Turysta kolekcjonuje zdjęcia, kiedy po-

dróżnik kolekcjonuje doświadczenia. Dla 

turysty ważne są wszystkie punkty, które 

odwiedza, jego kolejne cele. Dla podróżni-

ka natomiast wszystko, co może spotkać 

pomiędzy tymi punktami. Podróżowanie 

dla samego podróżowania, które jest celem 

samym w sobie.

A TY DO MAROKO POJECHAŁEŚ JAKO 
PODRÓŻNIK? MOŻESZ SIĘ TAK NAZWAĆ?
Myślę, że zdecydowanie daleko mi do 

bycia podróżnikiem. Ja jedynie starałem 

się czerpać z podróży to, co najlepsze i nie 

zamykać się na żadne ewentualności. 

Na przykład raz, pod Marakeszem jeden 

z kierowców, z którym podróżowaliśmy 

stopem, zapytał mnie i moją towarzyszkę 

podróży czy chcemy zjeść z nim lunch. 

Zawahaliśmy się, ale stwierdziliśmy, 

że przecież o to właśnie chodzi! I tak 

spędziliśmy świetne popołudnie w domu 

milionera, rozmawiając i jedząc pyszne 

potrawy podane przez jego służbę. Innym 

razem trafiłem na dwójkę amerykańskich 

TO SPANIE W WIELOOSOBOWYCH HOSTELACH, NAMIOTACH, 
W DOMACH TUBYLCÓW. TO SPOTKANIA Z NIESAMOWITYMI 
LUDŹMI I KULTURĄ. TO CODZIENNE OSIEDLANIE SIĘ W NOWYM 
MIEJSCU I PAKOWANIE W DALSZĄ PODRÓŻ. JEDYNE ZWIERZĘTA, 
Z KTÓRYMI PODRÓŻNIK ROBI SOBIE ZDJĘCIA TO TE PRZYPADKOWO 
SPOTKANE NA DRODZE, NA WOLNOŚCI, NIE NA SMYCZY.

PODRÓŻE TRAVEL
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spadochroniarzy z bazy USA w Vincenzie, 

na północy Włoch. Podróż z nimi była 

„jedną wielką imprezą” i całą drogę wspól-

nie śpiewaliśmy amerykańskie hity.

UWAŻASZ, ŻE WYGODY W PODRÓŻY SĄ 
PÓJŚCIEM NA ŁATWIZNĘ?
Oczywiście, że tak! I właśnie takie pójście 

na łatwiznę odbiera sedno wypraw. 

Z próbowania odmienności życia poza 

swoim krajem i z sytuacji rozwiązywa-

nych na własną rękę wynikają najlepsze 

historie! Na przykład łapiąc pierwszy 

stop z portu Tanger Med do Tanger City 

trafiłem na świetnego młodego chłopaka, 

który spędził ze mną wieczór i pokazał mi 

całe miasto. Innym razem jadąc pocią-

giem z Fezu do Marakeszu zaprzyjaźni-

łem się z jedną Marokanką z przedziału, 

która zaprosiła mnie w odwiedziny do 

siebie, do Casablanki. Poznałem tam jej 

rodzinę i spędziliśmy razem świetny czas. 

Korzystając z wygód w podróży jedziemy 

klimatyzowanymi autokarami, a łapiąc 

stopa mamy okazję prowadzić tira na 

autostradzie z Rabatu do Tangeru. Śpiąc 

w zamkniętych, wielkich hotelach, omija 

nas klimat hosteli, wypełnionych po brze-

gi backpackerami. Można tam posłuchać 

historii, których nie powstydziłby się sam 

Indiana Jones.

A CO W MAROKO CHWYCIŁO CIĘ ZA SERCE?
Zdecydowanie zimowe zdobycie Jebel 

Toubkala (4167 m m.p.m.). Zaczynając od 

wioski Imlil (około 1700 m n.p.m.) z noc-

legiem w schronisku Refuge De Toubkal 

(3207 m n.p.m.). Najciekawsze w tych górach 

jest to, że same wyglądają bardzo alpejsko, 

ale w oddali zamiast łąk majaczy surowa, 

skalista pustynia. Zdecydowanie trzeba zo-

baczyć też Chefchouen, czyli Blue City, które 

znajduje się w górach na północy Maroka. 

Jakbym miał wybrać jedno, jedyne miejsce, 

które najbardziej mnie urzekło w Maro-

ku, to zdecydowanie byłoby to Wietrzne 

Miasto Essaouira. Nazwę swą zawdzięcza 

częstym, bardzo porywistym wiatrom, które 

nawiedzają miasto nad oceanem. Histo-

ryczny port oraz Old Medina przypominają 

miejsca, które znamy z kadrów serialu „Gra 

o tron”. Przebywając w tym mieście możemy 

poczuć zarówno klimat w pewien sposób 

romantyczny, jak i ten mroczny, trudny do 

PODRÓŻE TRAVEL
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possible? If I had to name three things that 

have changed my life in the recent years, 

I would enlist books, people (chiefly my 

friend, who’s also my mentor) and travelling. 

It’s thanks to travelling that we start to ap-

preciate how much each day brings us, and 

to understand that life isn’t about having, 

but about being. Now that I’ve gained some 

experience, I know that travelling depends 

only on courage. Never on money. The only 

barriers are those we create in our heads, 

and the adventures are within our reach!

WAS MOROCCO THE CHOSEN DESTINATION 
FROM THE VERY BEGINNING, OR WAS IT AN 
IMPROMPTU PLAN?
The idea of going to Morocco appeared for 

the first time several years ago. I was sup-

posed to set off from Warsaw with a friend 

of mine. Three days before the planned 

flight, when everything was packed and 

ready, I went for a run. I got back home 

on all fours. Ruptured articular capsule 

and a plaster cast successfully grounded 

me for a month, and the plan went up in 

smoke. I decided on Morocco, because I’ve 

been fascinated by places that are full of 

contrast ever since I can remember. Places 

which don’t match geographically to their 

environment – just like the snow-capped 

Atlas Mountains stand out against the back-

ground of vast deserts. But also because it’s 

very easy to get there from Poland, almost 

by travelling on land only.

I KNOW THAT YOU DIFFERENTIATE BETWEEN 
A „TOURIST” AND A „TRAVELLER”…
Anyone can go on a holiday to a 5-star 

all-inclusive hotel. But all they’ll get 

will be nothing more than a condensed 

Europe. Someone like this doesn’t stand 

a snowball’s chance in hell of ever 

getting the feel of the visited region, 

of looking at the world from a differ-

ent perspective, understanding what 

surrounds them, sensing the spirit of the 

place and experiencing real adventures. 

Tourism is a pre-planned and pre-paid 

tour around as many catalogue hits as 

possible and moving from point A to 

point B every day. Travelling, on the 

other hand, is moving from point A to 

point “wherever it is.” It’s sleeping in 

shared rooms in a hostel, under a tent, or 

in local people’s houses. It’s encountering 

amazing people and cultures. It’s settling 

in one place for just one day and packing 

for further travel. The only animals, 

with which a traveller takes a photo, are 

the ones met by accident somewhere 

on the way – free, not bred in captivity. 

A tourists collects photographs, whereas 

a traveller collects memories. For a tour-

ists, the most important are just the 

visited points, respective destinations. 

For a traveller, the most important is 

also everything that is in between. 

Travelling for travelling’s sake, which is 

a goal in itself.

opisania, który pojawia się po zmroku we 

wszystkich bocznych uliczkach. Essaouira 

to również Marokańska stolica kultury.

GDZIE TERAZ PĘDZISZ?
Mój kolejny cel podróży to zdecydowa-

nie i bezapelacyjnie Azja południowo–

wschodnia, której kulturą fascynuję się od 

dawna. Otwarci ludzie, wspaniałe, tanie 

jedzenie, wieczne lato, egzotyczna przyro-

da i niesamowita kultura. Mam nadzieję, 

że spotkamy się gdzieś na szlaku, tam, na 

drugim końcu świata! 

Materiał został zrealizowany  

przy współpracy z goforworld.com

 IN ENGLISH

TO THE OTHER END OF THE WORLD

CZAREK STACEWICZ IS THE SO-CALLED 
GLOBAL MANAGER. IN HIS HEART, HE’S 
A TRAVELLER WHO HAD ENOUGH COURAGE 
TO SIMPLY PACK HIS BAG AND VENTURE ON 
A TRAVEL, EVEN IF ONLY FOR A MOMENT. 
THE CHOSEN DESTINATION WAS MOROCCO. 
ON THE WAY – LOTS OF ADVENTURES AND 
CROWDS OF WONDERFUL PEOPLE. MAYBE 
IT’S THE IDEA FOR SUMMER HOLIDAYS, 
WHICH ARE AROUND THE CORNER?

A CRAZY TRIP? WHY THE DECISION TO 
THROW AWAY ALL CONVENTIONS AND JUST 
GO ON A TRIP?
I’ve always been fascinated by travels with 

a backpack. It all began from travel books, 

from which one could learn one universal 

lesson. You want to feel the real freedom? 

Go into the world! Take your backpack and 

do only the bare minimum of planning. 

At certain point in life, there appears 

a question: what’s the point of it all? What 

are we chasing so fervently? Isn’t life about 

breathing freely and experience as much as 

PODRÓŻE TRAVEL
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AND DID YOU GO TO MOROCCO AS A TRAVEL-
LER? CAN YOU CALL YOURSELF THAT?
I think that I’m still far from being a travel-

ler. I merely try to draw all that’s best from 

travelling and not to shut myself to any 

possibilities. For example, some time ago, 

nearby Marrakesh, one of the drivers with 

whom we travelled as hitchhikers, asked 

my travelling partner and me if we wanted 

to eat lunch with him. We hesitated, but 

then we concluded that this is exactly what 

the whole venture is about! And so we 

spent a great afternoon in a millionaire’s 

mansion, talking and eating delicious dish-

es served by his servants. Yet on another 

occasion, I happened upon two American 

parachute jumpers from the USA base in 

Vincenzie in the northern Italy. Our com-

mon travel consisted in “one big party,” and 

all the way we sung American hits.

DO YOU THINK THAT CHOOSING THE CREATURE 
COMFORTS ON A TRIP ARE TANTAMOUNT TO 
TAKING THE LINE OF LEAST RESISTANCE?
Of course I do! And it is precisely taking the 

line of least resistance that deprives travels 

of their essence. Experiencing different 

kinds of life beyond the boundaries of 

one’s own country and solving problems 

single-handedly are the source of best 

stories! For example, catching my first ride 

from the port Tanger-Med to the city of 

Tangier, I met a great young boy who kept 

me company in the evening and showed me 

the city. On another occasion, as I was going 

by train from Fez to Marrakesh, I befriended 

a woman from Morocco, who invited me 

over to Casablanca. I met her family and we 

spent great time together. When we opt for 

comfort on a trip, we travel by air-condi-

tioned bus, whereas hitchhiking gives you 

the opportunity to drive a lorry on the high-

way from Rabat to Tangier. When we sleep 

in closed vast hotels, we miss out on the 

climate of hostels, crammed to full capacity 

with backpackers. There, you can listen to 

stories worthy of Indiana Jones. 

WHAT ABOUT MOROCCO TUGGED ON YOUR 
HEARTSTRINGS?
Definitely climbing the Jebel Toubkal (4167 

m.a.s.l.) in the winter. Starting from the 

village called Imlil (about 1700 m.a.s.l.) with 

lodging for the night in the shelter called 

Refuge De Toubkal (3207 m.a.s.l.). The most 

interesting thing about these mountains is 

the fact that they look very Alpine, but in the 

distance, instead of meadows, there looms 

a raw, rocky desert. You should definitely see 

Chefchaouen as well, also known as the Blue 

City, which is located in the mountains in the 

north of Morocco. If I had to choose one and 

only place which was the most charming for 

me in Morocco, it would undoubtedly be Mo-

rocco’s Windy City Essaouira. Its name stems 

from frequent gusty winds, which haunt 

the city located by the ocean. The historical 

port and Old Medina resemble places which 

we know from the TV series The Game of 

Thrones. As you visit this city, you can feel 

both the romantic and the dark climate, 

which is hard to describe and descends upon 

all side streets after dusk. Essaouira is also 

the Moroccan capital of culture. 

WHERE DO YOU RUSH NOW?
My next destination is definitely and 

irrevocably the southeastern Asia, the 

culture of which I have admired from 

ages. Open people, amazing and cheap 

food, eternal summer, exotic nature and 

wonderful culture. I hope that we’ll meet 

somewhere on the way, there, on the other 

end of the world! 

PODRÓŻE TRAVEL
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przypadało Boże Ciało, więc mężczyzna 

wraz z rodziną udał się na obchody do 

Krosna. Kiedy w kościele ujrzał dziewczynę 

w śnieżnobiałej sukni, jego serce od razu 

zabiło mocniej. Była to Anna, jego siostra, 

która – jak się okazało – odwzajemniła jego 

uczucie. Kazirodcza miłość sprawiła, że zako-

chani, jednocześnie bezgranicznie szczęśliwi 

i smutni, postanowili poprosić o pomoc 

samego Boga. Anna modliła się dniami 

i nocami, podczas gdy Stanisław wyruszył 

w podróż do Rzymu, żeby spotkać się z pa-

pieżem i poprosić go o błogosławieństwo dla 

niedozwolonego związku. Mężczyzna jechał 

długo, a dziewczyna każdego dnia stawała 

się coraz słabsza. W końcu nadszedł dzień, 

w którym Stanisław ze wspaniałą nowiną 

powrócił do Krosna. Okazało się jednak, że 

nie zdążył – Anna zmarła z żalu i tęsknoty za 

ukochanym. Szlachcic, obejmując ciało sio-

stry, nie mógł przestać płakać. Łzy nie leciały 

jednak z jego oczu. Napełniały one jego serce, 

które wkrótce pękło z rozpaczy.

PODKARPACIE SKRYWA WIELE SKARBÓW. NIE CHODZI TU O ZŁOTO ZAKOPANE 
GDZIEŚ POD DRZEWEM, BUTELKI Z WIADOMOŚCIĄ WRZUCONE DO RZEKI KILKASET 
LAT TEMU CZY WIELKIE, PRZEPIĘKNIE ZDOBIONE PAŁACE. CHODZI O LEGENDY, NIE 
DO KOŃCA UDOWODNIONE HISTORIE, W KTÓRE CZASAMI CIĘŻKO JEST UWIERZYĆ.

 TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK

Kruszwica ma Popiela, którego zjadły 

myszy, Kraków – smoka wawel-

skiego, którego zabił dzielny Krak. 

Początek Warszawie dała podobno 

tajemnicza syrenka, a w bursztynowym 

pałacu na dnie Bałtyku mieszkała królowa 

Jurata. Swoją legendę, będącą zazwyczaj 

próbą wyjaśnienia tego, jak powstało dane 

miejsce, ma niemal każde miasto, a przeka-

zywane z pokolenia na pokolenie historie 

ewoluują i stają się coraz bardziej niesamo-

wite. Poznajmy kolejny zakątek Podkarpa-

cia, tym razem od innej strony. Zajrzyjmy 

do „legendarnego” Krosna.

O OŚWIĘCIMACH
Rodzina Oświęcimów była przez krośnian 

powszechnie szanowana. Nic w tym dziw-

nego, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że 

została tam osiedlona przez samego króla 

Władysława IV, który docenił zasługi rodu 

dla kraju. Jednym z braci, którym polski 

władca przydzielił ziemie, był Florian – ojciec 

Stanisława, doradcy królewskiego, i Anny, 

przepięknej i rezolutnej dziewczyny. Jednego 

roku król rozkazał Stanisławowi odwiedzić 

rodzinny dom, w którym bywał bardzo 

rzadko – swoją siostrę zapamiętał jako małą 

dziewczynkę. Traf chciał, że właśnie wtedy 

SZLAKIEM 
KROŚNIEŃSKICH 
LEGEND
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OCHANKOWIE SĄ ZE SOBĄ DO TEJ PORY, A ICH GROBY 
– NICZYM MOGIŁĘ SZEKSPIROWSKIEJ JULII W WERONIE – 
MOŻNA ODWIEDZAĆ W PODZIEMIACH KOŚCIOŁA OJCÓW 
FRANCISZKANÓW W KROŚNIE. ŁACIŃSKI NAPIS NA KAPLICY 
GROBOWEJ GŁOSI: „KAPLICĘ WZNIÓSŁ KU PAMIĘCI ANNY 
Z KUNOWY OŚWIĘCIM – NAJSMUTNIEJSZY BRAT STANISŁAW”. 

Kochankowie są ze sobą do tej pory, 

a ich groby – niczym mogiłę szekspirow-

skiej Julii w Weronie – można odwiedzać 

w podziemiach kościoła ojców Franciszka-

nów w Krośnie. Łaciński napis na kaplicy 

grobowej głosi: „Kaplicę wzniósł ku pamięci 

Anny z Kunowy Oświęcim – najsmutniej-

szy brat Stanisław”. Rodzeństwu Oświę-

cimów poświęcona jest też tzw. kaplica 

miłości, znajdująca się w tymże kościele. 

Dziś miejsca te, upamiętniające ogromne, 

lecz zakazane uczucie łączące tych dwojga, 

są jednymi z najczęściej odwiedzanych 

przez turystów zabytkami Krosna.

O KROŚNIEŃSKICH DZWONACH
Były czasy, kiedy po karpackich puszczach 

biegał zbój, którego bali się szczególnie 

okoliczni bogacze – im w szczególności 

lubił składać niezapowiedziane wizyty, nie 

marnował czasu na biedaków, a nawet od 

czasu do czasu im pomagał niczym słynny 

Robin Hood. Młodzieniec ten był niegdyś 

dobrym człowiekiem. Pewnego dnia, 

gdy był jeszcze dzieckiem, na jego dom 

napadła zbójecka wataha i wymordowała 

całą rodzinę. Chłopiec obiecał sobie, że 

pomści najbliższych i sam został rabusiem, 

a o pomoc poprosił samego diabła. Chciał 

być zawsze bezpieczny, nigdy nie doznać 

porażki i żyć tak długo, aby móc godnie ze-

mścić się za śmierć rodziny. Czort przystał 

na jego prośbę, ale ofiarował mu beczkę 

wypełnioną złotem i powiedział: „Gdy 

dukaty się skończą, twoja dusza będzie 

moja”. Pakt z diabłem został zawarty, ale 

złodziej był sprytny – złoto kazał zamknąć 

w podziemiach, a klucz zawsze nosił przy 

sobie i nigdy do skarbu nie zaglądał. Od tej 

pory wiodło mu się dobrze, ale nigdy nie 

doznał szczęścia, ponieważ to oznaczałoby 

przebaczenie. Pewnego dnia w lesie pod 

Duklą młodzieniec zobaczył walczącego 

z niedźwiedziem chłopca. Ten powiedział 

rabusiowi, że w głębi serca jest dobrym 

człowiekiem i nie powinien sprzedawać 

duszy diabłu, że bez tego żyłoby mu się le-

piej. Słowa te podziałały i wkrótce złodziej 

opuścił zbójecką watahę, do której należał, 

a kwestię swojej śmierci pozostawił Bogu. 

Dukaty ukrył pomiędzy beczkami z wi-

nem i odjechał. Złoto znalazł kupiec, co 

bardzo ucieszyło czorta, który pomyślał, że 

szybko roztrwoni on przeklęte pieniądze. 

Stało się jednak inaczej – uczciwy znalazca 

odesłał je do Krosna i nakazał odlać z niego 

dzwony do nowego kościoła. Z chwilą, 

z którą poświęcone dzwony zawisły na 

kościelnej wieży, nad miastem rozpętała 

się ogromna burza – tak zły był diabeł na 

to, że jego złoto zostało poświęcone Bogu. 

Jakiś czas później, w lesie pod Duklą znale-

ziono ciało zmarłego młodzieńca, a na jego 

twarzy widniało szczęście. Podobno po 

dziś dzień, a najwyraźniej o poranku, w bi-

ciu dzwonów słychać wołanie, mówiące: 

strzeżcie się nienawiści.

Świątynia, o której mówi legenda to 

XVII-wieczna bazylika Świętej Trójcy. 

W jego wieży znajdują się trzy równie 

stare dzwony – „Urban”, „Jan” i „Marian” 

odlane po pożarze Krosna w 1639 roku. 

„Urban”, nazwany tak na cześć panującego 

wówczas papieża, jest jednym z najpo-

tężniejszych dzwonów w Polsce, a sam 

kościół, ze swoimi kaplicami i niedawno 

odkrytymi sarkofagami, należy do najcie-

kawszych w regionie.

O ZAMKU W ODRZYKONIU
Wielu zbójów grasowało niegdyś w kro-

śnieńskich lasach! Jeden z nich, wyjąt-

kowo okrutny, na kamiennym wzgórzu 

nieopodal miasta rozkazał wybudować 

okazały zamek, a sam z drużyną swoich 

„rycerzy” rabował okoliczne wsie. Bywało, 

że biedacy czaili się na bandę rabusiów. 

Jej przywódca zawsze uchodził z zasadzek 

cało, po czym na niewidzialnym koniu 

zjawiał się we wsi cicho, niczym duch i be-

stialsko się mścił – kradł, męczył, a nawet 

zabijał. To, że nigdy nie dał się złapać, było 

zasługą jego szalonego rumaka, równie 

okrutnego, jak jego pan (podobno parskał 

tak, że jego ślina wypalała biedakom oczy). 

Pewne było jedno: albo zbój, albo jego koń 

miał układ z diabłem, nikt jednak nie wie-

dział, który z nich zaprzedał duszę, trzeba 

więc było pokonać obu. Taka sytuacja 

trwała latami, do momentu, kiedy rabuś 

postanowił wyruszyć ze swoją drużyną na 

samo Krosno. Jego plan poznał pomoc-

nik murarza, jeden z ludzi wznoszących 

warownię na wzgórzu. Postanowiono 

wtedy zgładzić tego, który zastraszał całą 

okolicę. Uzbrojeni wieśniacy zaczaili się 

po obu stronach Wisłoka. Nagle w świe-

tle księżyca ujrzeli postać sunącą ponad 

ziemią. Zmęczonych ciągłym strachem 

biedaków nie mogło powstrzymać już nic, 
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nawet sam diabeł drzemiący w rabusiu 

i jego rumaku. W końcu rozbili bandę, 

a dla jej herszta nie mieli litości – spętali 

go i utopili w rzece. Litości nie było także 

dla tajemniczego konia, którego wieśniacy 

przegnali w okolice zamku i nie bez trudu 

odarli żywcem ze skóry. Końska krew 

wypalała im rany, a jeden z nich, któremu 

ślina rumaka wypaliła oko, skonał z bólu 

kilka dni później. To jednak były ostatnie 

ofiary zbója i jego szalonego zwierzęcia.

Od tamtej pory wieś, nad którą wznosił 

się zamek, na cześć wyzwolenia spod 

diabelskiego jarzma zaczęto nazywać 

Odrzykoniem. Zamek, zwany Kamieńcem, 

zna dzisiaj każdy polski uczeń – to właśnie 

jego historia natchnęła Aleksandra Fredrę 

do napisania „Zemsty” i właśnie tutaj 

Andrzej Wajda nagrał ekranizację lektury. 

Pierwsze wzmianki o warowni pocho-

dzą z połowy XIV wieku i od tamtej pory 

zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, 

gościł wielu możnych i władców i spełniał 

ważne funkcje w wielu konfliktach. Dzisiaj 

podziwiać możemy jego ruiny, w których 

Andrzej Kołder, pasjonat zamczyska, zało-

żył niewielkie muzeum.

Legendy są i zawsze będą przynaj-

mniej niewielką częścią historii miejsc, 

które opisują. Mogą być atrakcją, mogą 

być tajemnicą, poniekąd mogą być też 

wyjaśnieniem dziejów. Jedno jest pewne: 

ich wartość jest nieoceniona. 

 IN ENGLISH

FOLLOWING THE LEGENDS OF KROSNO

SUBCARPATHIA HIDES MANY TREASURES, 
BUT NOT AS IN “A STACK OF GOLD BURIED 
SOMEWHERE UNDER A TREE”, “A BOTTLE 
WITH A MESSAGE THROWN TO THE RIVER 
SEVERAL CENTURIES AGO” OR “ENORMOUS 
AND BEAUTIFULLY ORNAMENTED CASTLES”. 
ITS HIDDEN TREASURES ARE LEGENDS, NOT 
QUITE PROVEN STORIES WHICH SOMETIMES 
ARE HARD TO BELIEVE.

Kruszwica has its king Popiel, who was 

eaten by mice, Cracow – Dragon of Wawel 

Hill which was killed by the brave Krak. The 

origins of Warsaw are allegedly connected 

with a mysterious mermaid, whereas in an 

amber castle at the bottom of the Baltic Sea 

there reigned a queen called Jurata. Virtu-

ally every city has its own legend, usually 

being an attempt to explain the origins of 

a given place, and such stories, passed down 

from generation to generation, are evolving 

over time and becoming more and more fan-

tastic. Let’s get to know yet another corner 

of Subcarpathia, this time in another part of 

the area. Let’s visit the “legendary” Krosno. 

THE HOUSE OF OŚWIĘCIMOWIE
The Oświęcimowie family was greatly 

respected by the inhabitants of Krosno. 

It’s not very surprising, especially if 

we remember that the clan was settled 

there by the king Władysław IV himself, 

as a token of appreciation for the clan’s 

services to the country. One of the 

brothers to whom the Polish king granted 

land, was Florian – father of Stanisław, 

a royal counsellor, and Anna, a beautiful 

and clever girl. One day, Stanisław was 

ordered by the king to go to his family 

house which he visited extremely rarely 

– rarely enough to remember his sister as 

a little girl. It so happened that it was the 

Feast of Corpus Christi, so the man and 

his family went to join the celebrations 

in Krosno. When the man saw a girl in 

a snow-white dress, his heartbeat accel-

erated. It was Anna, his sister, who – as it 

turned out – reciprocated his feelings.

The incestuous love propelled the lovers 

– which were boundlessly happy and sad 

at the same time – to seek help from God. 

Anna prayed days and nights, whereas 

Stanisław travelled to Rome to meet with 

pope and beg him to graciously bless their 

forbidden love. The man’s travel was very 

long, and the girl grew weaker and weaker 

with each passing day. At long last, there 

came the day when Stanisław returned to 

Krosno with excellent news. It turned out, 

however, that he didn’t make it in time – 

Anna died of sorrow and longing for her 

beloved. The nobleman, clutching his sis-

ter’s body to his chest, couldn’t stop crying. 

His tears, however, didn’t trickled down his 

cheeks. They flowed straight to his heart 

that soon burst from despair.

The lovers have been together until this 

day, and their graves – just as the famous 

tomb of Shakespearian Julia in Verona – is 

open to visitors in the basement of the 

Franciscan church in Krosno. A Latin 

inscription on the chapel reads, “The 

chapel was built in Anna from Kunowa 

Oświęcim’s memory by her bereft brother 

Stanisław.” There is also the so-called love 

chapel dedicated to the siblings, and it is 

located in the very same church. Today, 

those places – commemorating a great yet 

forbidden love between the two siblings 

– are amongst the most frequently visited 

historical monuments in Krosno.  

CHURCH BELLS IN KROSNO
Once upon a time, there was a ruffian ma-

rauding the Carpathian woods and inspir-

ing fear in the local richmen – it was them 

that he liked to pay unannounced visits, 

since he didn’t squander his time on poor 

people, and even helped them from time to 

time, just like the famous Robin Hood. The 

young lad had once been a good man, but 

one day, when he was but a child, his house 

was attacked by a pack of robbers, and they 

murdered his entire family. The boy vowed 

to himself that he would avenge his loved 

ones and became a ruffian himself, seeking 

help by the devil. He told him that he 

wanted to be always safe, never experience 
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defeat and live as long as necessary to prop-

erly avenge his family. The devil agreed to 

his plea, but offered him a barrel filled with 

gold and said, “When the ducats are gone, 

your soul will be mine.”

The pact with the devil was made, but the 

thief was cunning – he locked the gold in 

the dungeons, kept the key always on him, 

and never stole a single peak at the treasure. 

From this time onwards, he led a good life, 

but he never experienced happiness because 

it would mean forgiveness. One day, in a for-

est near the town of Dukla, the lad saw a boy 

fighting with a bear. The boy told the ruffian 

that deep in his heart he was a good man, and 

if it hadn’t sold his soul to the devil, he would 

have had a better life. The boy’s words stirred 

something in the ruffian’s heart, and soon he 

abandoned the gang of robbers to which he 

had belonged and left the matter of his death 

to God. He hid the ducats among barrels 

with wine and left. The gold was found by 

a merchant, which made the devil happy, 

since he thought that he would certainly 

waste the wretched money in no time at all. 

But something else happened – the honest 

man sent the gold back to Krosno and gave 

an order to melt it down and use it to forge 

bells for a newly built church.

The moment the consecrated bells were 

hung on the church tower, a terrifying 

storm came over the town – so angry was 

the devil that his gold was offered to God. 

Some time later, in a forest near the town 

of Dukla, the lad’s body was found, and his 

face was bright with happiness. It is said that 

until this day, a bellowing voice can be heard 

amongst the sounds of bells, especially in 

the mornings. It says, “Beware of hatred.”

The temple mentioned in the legend is the 

Basilica of the Holy Trinity from the 17th 

century. In its tower there are three just 

as old bells called Urban, Jan and Marian, 

forged after the great fire of Krosno in 1639. 

Urban, named after the then ruling pope, 

is one of the most powerful bells in Poland, 

and the church itself, with its chapels and 

recently discovered sarcophagi, belongs to 

the most interesting ones in the area.

CASTLE IN ODRZYKOŃ
Many ruffians marauded the forests near 

Krosno! One of them, exceptionally cruel 

and wicked one, gave an order to build 

a huge castle on a stony hill near the town, 

and meanwhile plundered neighbouring 

villages with his band of “knights”. To 

defend themselves, poor people sometimes 

lay in wait for the robbers, but the leader 

always managed to escape unscratched, and 

then quietly, like a ghost, entered the village 

on an invisible horse, and avenged his com-

rades in a cruel and brutal way, plundering, 

tormenting and murdering. He owned the 

fact that he never let himself be caught to 

his his crazy horse, which was as ruthless 

a beast as his master (it was said to have 

snorted in such a way that its spit burned 

the poor people’s eyes). One thing was 

certain: either the robber or his horse had 

a pact with the devil. And since no one knew 

which one of them was the chief culprit, the 

villagers needed to take down both of them. 

This situation lasted for years, until the 

robber decided to attack Krosno itself.

His plan reached the ears of a mason’s 

helper, one of the people building the fortress 

on a hill. People decided to kill the man who 

haunted the entire neighbourhood. The vil-

lagers, armed and ready, lay in wait on both 

sides of the Wisłok River. Suddenly, in the 

moonlight, they saw a shape gliding in the air. 

The villagers, however, tired of constant fear 

they had to endure, couldn’t be discouraged 

even by the devil hidden in the robber and 

his horse. In the end, they overcame the 

entire band of ruffians, and they showed 

no mercy to the leader – they tied him and 

drowned in the river. The mysterious horse 

wasn’t spared either – the villagers drove it 

close to the castle and, not without difficulty, 

skinned him alive. The horse’s blood burned 

deep wounds in their flesh, and one of them, 

who had his eye burned by the horse’s spit, 

died of agony several days later. Fortunately, 

however, these were the last victims of the 

robber and his crazy animal. 

That day, the village with its towering 

castle started to be called Odrzykoń (a com-

pound word of “peel” and “horse”). The 

castle itself, known as Kamieniec, is now 

known by every Polish student – it was its 

history that inspired Aleksander Fredro 

to write Zemsta (The Revange), and it was 

there that Andrzej Wajda filmed its adap-

tation. First mentions of the fortress date 

back to mid-14th century, and since that 

time, the castle has frequently changed its 

owners, hosted many noblemen and kings, 

and played an important role in many 

a conflict. Today, we can admire its ruins, 

in which Andrzej Kołder, an avid fan of the 

castle, opened a small museum.

Legends are and always will be a part of 

history of the places they describe. They can 

be an attraction, they can be a mystery, they 

can even be an explanation of history. One 

thing is certain: their worth is invaluable. 
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k-metalowej. Zespół oprócz tradycyjnych 

instrumentów, wykonuje swoją muzykę 

dudach, skrzypcach i lirze korbowej, 

a teksty śpiewają również w martwym 

języku galicyjskim.

Sierpniowy CRF to też okazja do zoba-

czenia na żywo ikon polskiego punk rocka. 

Na scenie pojawią się rzadko koncertujący 

Włochaty i świętujący swoje trzydziestole-

cie Farben Lehre, który właśnie w Ciesza-

nowie zagra swój jubileuszowy koncert.

Miłośnicy ciężkiego grania z przymruże-

niem oka ucieszą się na koncerty formacji 

Zacier, Nocny Kochanek i Lej Mi Pół. 

To tylko niektóre z ogłoszonych przez 

organizatorów propozycje. Szykujcie się na 

prawdziwe niespodzianki! Pamiętajcie, że 

im wcześniej zamówicie bilety, tym lepiej. 

FANI FESTIWALU ZACZĘLI ODLICZAĆ DNI DO TEGO ROCKOWEGO ŚWIĘTA. 
W DNIACH 18-21 SIERPNIA ZAGRAJĄ MIĘDZY INNYMI SZWAJCARSKA LEGENDA 
FOLK-METALU ELUVEITIE I REAKTYWOWANY SWEET NOISE. NIE ZABRAKNIE 
TEŻ NIESPODZIANEK I MUZYCZNYCH PODRÓŻY SENTYMENTALNYCH.

 TEKST: SYLWIA GITOWSKA    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Lista artystów została ogłoszona 

i zaktualizowana. Pod koniec sierpnia 

w Cieszanowie na Podkarpaciu za-

grają: Vader, Włochaty, Sweet Noise, 

Nocny Kochanek, Farben Lehre, Zacier 

i legenda polskiego hardcore’u, grupa 1125.

Każdego roku CRF ogłasza koncert 

monograficzny pod hasłem „3x”. W tym 

roku gwiazdą jest Kazik, który wystąpi 

w unikatowej, potrójnej odsłonie : Kult, 

z którym zagra utwory z płyt „Tata Kazika” 

i „Tata 2”, od dwóch lat nieaktywny już 

KNŻ, który w Cieszanowie zagra jedyny 

koncert w 2016 roku, oraz nowy projekt 

artysty, Kazik & Kwartet Proforma. 

Jedną z zagranicznych gwiazd będzie 

szwajcarski Eluveitie. To chyba najcie-

kawsza propozycja europejskiej sceny fol-

NADCIĄGA CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL
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GUST TASTE

 IN ENGLISH

CIESZANOW ROCK FESTIVAL  
IS COMING

FANS OF THE FESTIVAL HAVE ALREADY 
STARTED TO COUNT DOWN DAYS TILL THE 
FEAST OF ROCK. IN THE PERIOD FROM 18 
TO 21 SEPTEMBER, AMONG MANY OTHER 
MUSICAL GROUPS WE’LL GET THE CHANCE 
TO SEE THE SWISS LEGEND OF FOLK-METAL 
ELUVEITIE, AND THE REACTIVATED SWEET 
NOISE. THERE WILL BE NO LACK OF SUR-
PRISES AND SENTIMENTAL MUSICAL TRIPS 
DOWN THE MEMORY LANE.

The list of artists have been announced 

and updated. At the end of August, in 

Cieszanów in Subcarpathia we will 

have a chance to see the performances 

of Vader, Włochaty, Sweet Noise, Nocny 

Kochanek, Farben Lehre, Zacier and the 

legend of Polish hardcore, the group 1125.

Each year, the festival announces 

a monographic concert under the name of 

“3x.” This year, the main star is Kazik, who 

will perform in three unique configura-

tions: first, with Kult, with which he’ll 

play songs from the albums Tata Kazika 

and Tata 2, second, with the already de-

activated group KNŻ, which in Cieszanów 

will play its only concert in 2016, and 

last but not least, he’ll present his newest 

project, Kazik & Kwartet Proforma.

One of foreign guests will be a Swiss 

band called Eluveitie. It’s probably the most 

interesting group on the European folk-met-

al scene. The band, apart from traditional 

instruments, uses bagpipes, violin and 

hurdy-gurdy, and some of its lyrics are sung 

in the already extinct Galician language.

Cieszanów Rock Festival is also a great 

chance to see the icons of Polish punk 

rock with your own eyes. Among other 

artists who will appear on the stage, we’ll 

see Włochaty, who doesn’t perform very 

often, and Farben Lehre, a band which 

this year celebrates its thirtieth anni-

versary – and it will be precisely at the 

Cieszanów Rock Festival that they will 

give their anniversary concert.

Fans of heavier sounds with tongue in 

cheek will be more than happy about concerts 

of Zacier, Nocny Kochanek and Lej Mi Pół.

These are only few attractions an-

nounced by the organizers. Get ready for 

real surprises! Remember that the sooner 

you order your tickets, the better! 

SIERPNIOWY CRF TO TEŻ OKAZJA DO ZOBACZENIA NA 
ŻYWO IKON POLSKIEGO PUNK ROCKA. NA SCENIE POJAWIĄ 
SIĘ RZADKO KONCERTUJĄCY WŁOCHATY I ŚWIĘTUJĄCY 
SWOJE TRZYDZIESTOLECIE FARBEN LEHRE, KTÓRY WŁAŚNIE 
W CIESZANOWIE ZAGRA SWÓJ JUBILEUSZOWY KONCERT.

NADCIĄGA CIESZANÓW 
ROCK FESTIWAL

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 namioto-
we – 40 zł/os.

1 lipca – 10 sierpnia: karnet – 135 zł, bilet jed-
nodniowy – 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

Until 10 April: carnet – 110 PLN,  
carnet for the campsite: 30 PLN/person

11 April – 31 May: carnet: 120 PLN,  
carnet for the campsite: 30 PLN/person

1 June – 30 June: carnet – 135 PLN, ticket for 
one day – 60 PLN,  
carnet for the campsite: 40 PLN/person

1 July – 10 August: carnet – 135 PLN,  
ticket for one day – 70 PLN,  
carnet for the campsite: 40 PLN/person

Regular sale (from 11 August):  
carnet – 150 PLN, ticket for one day – 80 PLN,  
carnet for the campsite – 40 PLN/person



BIESY WOKÓŁ NAS

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

ROBERT KRASOWSKI
„CZAS KACZYŃSKIEGO.  
POLITYKA JAKO WIECZNY KONFLIKT”
WYD. CZERWONE I CZARNE, WARSZAWA 2016

„Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny 

konflikt” to ostatnia część trzytomowej 

historii Roberta Krasowskiego opisującej 

polityczną historię Polski od Okrągłego 

Stołu do katastrofy smoleńskiej. Dotyczy 

lat 2005-2010. Wcześniej Krasowski wydał 

tom „Po południu. Upadek elit solidarno-

ściowych po zdobyciu władzy” (o latach 

1989-1995) i „Czas gniewu. Rozkwit i upadek 

imperium SLD” (o dekadzie 1996-2005).

Pozostaję pod ogromnym wrażeniem 

pracy Krasowskiego. To dziś bez wątpie-

nia jeden z najbłyskotliwszych obserwa-

torów polskiego życia politycznego, a jego 

trylogia – będąca nie tyle podręcznikiem 

historii, co esejem o historii meandrach – 

na każdej stronie urzeka odwagą syntezy, 

nie tracąc nic z głębokości analizy. Autor 

ma potężnie subiektywną wizję dziejów 

i ludzi (często zdumiewającą i budzącą 

początkowy sprzeciw), jednak potrafi 

bronić jej tak celnie, iż rychło ulega się 

jego optyce i sądom.

Krasowski postrzega politykę przez 

żywych ludzi, którzy budują mechani-

zmy, a nie przez mechanizmy, które ludzi 

tworzą. Jego bohaterowie (m.in. Wałęsa, 

Mazowiecki, Krzaklewski, Buzek, Miller, 

Kwaśniewski, Balcerowicz, a w trzecim 

tomie przede wszystkim bracia Kaczyńscy 

i Tusk) to nie papierowe byty z pierwszych 

stron gazet, ale pełnokrwiste postacie 

literackie. Istne tygle emocji, w których 

wielkość miesza się z podłością, zuchwa-

łość z głupotą, a poczucie misji z nikczem-

nością. Szalenie podoba mi się, że Krasow-

ski traktuje ich jak Fiodor Dostojewski 

Raskolnikowa, Rogożyna, Stawrogina czy 

Wierchowieńskiego. Jego portrety psycho-

logiczne polityków są tak dojmująco celne, 

że powinno się je drukować codziennie 

w gazetach. Byśmy ani przez chwilę nie 

zapominali, kto i jak nami manipuluje. 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA
 IN ENGLISH

“CZAS KACZYŃSKIEGO. POLITYKA 
JAKO WIECZNY KONFLIKT” (ENG. 
KACZYŃSKI’S TIME. POLITICS AS 
A PERPETUAL CONFLICT”
BY ROBERT KRASOWSKI
PUBLISHED BY CZERWONE I CZARNE 
PUBLISHER, WARSAW 2016

“Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny 

konflikt” (eng. “Kaczyński’s time. Politics 

as a perpetual conflict”) is the last part of 

a three-volume story written by Robert 

Krasowski, describing the political history 

of Poland from the Polish Round Table to 

the 2010 Polish Air Force Tu-154 crash. It 

concerns the years 2005-2010. Earlier Kra-

sowski issued the volumes: “Po południu. 

Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu 

władzy” (eng. „In the afternoon. The fall of 

the Solidarity’s elites after gaining power”) 

(on the years 1989-1995) and “Czas gniewu. 

Rozkwit i upadek imperium SLD” (eng. 

“Time of Wrath. The rise and fall of the 

SLD’s empire”) (on the years 1996-2005).

I am greatly impressed by Krasowski’s 

work. He is undoubtedly one of the most 

sparkling observers of the Polish political 

life and his trilogy, which is not really 

a history textbook but an essay on mean-

ders of history, on each page entrances 

me with the bravery of synthesis while 

it does not lose the depth of analysis. The 

author has an extremely subjective vision 

of history and people (often astounding 

and causing initial objection), however, he 

can defend it so accurately that you quickly 

yield to his optics and judgements.

Krasowski sees politics as real people 

who build mechanisms and not as the 

mechanisms which create people. His 

characters (including Wałęsa, Mazowiecki, 

Krzaklewski, Buzek, Miller, Kwaśniewski, 

Balcerowicz, and mainly Kaczyński 

brothers and Tusk in the third volume) 

are not paper beings from the newspaper 

headlines but full-blooded literary char-

acters. Real melting pots full of emotions 

in which greatness is mixed with vileness, 

audacity with stupidity, and the sense of 

mission with wickedness. I absolutely love 

that Krasowski treats them in a way Fiodor 

Dostojewski treats Raskolnikov, Rogózhin, 

Stavrogin, or Verkhovensky. His psycho-

logical portraits of the politicians are so 

poignantly accurate that they should be 

printed in the newspapers every day. To 

makes us always remember who manipu-

lates us and how. 
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POJEMNOŚĆ LUDZKIEGO MÓZGU OBLICZA SIĘ NA OD 100 DO 2500 TERABAJTÓW. TAKICH PRZENOŚNYCH DYSKÓW JESZCZE 
NIE ROBI ŻADNA FIRMA. ALE NIEWIELE MÓZGÓW JEST W STANIE ZAPAMIĘTAĆ SETKI TYSIĘCY STRON, ODTWORZYĆ ZDJĘCIA 
CZY FILMY. W ZASADZIE ŻADEN. DLATEGO MUSIMY WSPOMAGAĆ SIĘ DYSKAMI PRZENOŚNYMI.

  TEKST: JAKUB MILSZEWSKI    ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

KUMPEL I ASYSTENT
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W dobie, kiedy w naszych kiesze-

niach znajduje się więcej mocy 

obliczeniowej niż posłużyło do 

wysłania Apollo 11 na księżyc, 

problemem stała się pamięć. W każdej se-

kundzie pracy oraz rozrywki potrzebujemy 

mega-, giga- i terabajtów informacji i da-

nych multimedialnych. Nasze smartfony 

i tablety nie zawsze mogą być wyposażone 

w odpowiednio dużą i wygodną w użyciu 

przestrzeń, a komputery – choć przenośne 

i nieporównywalnie mniejsze i lżejsze od 

tych, na których pracowaliśmy jeszcze 

kilka lat temu – są po prostu niewygodne. 

Poza tym po co nosić ze sobą kilogramy 

sprzętu z jednej sali konferencyjnej do dru-

giej, skoro możemy zapakować gigabajty 

danych na pchełkę mniejszą niż wizytówka 

i ważącą tyle, co mała paczka czipsów, czyli 

nic, wrzucić ją do kieszeni marynarki i po-

gnać przez całe miasto na rowerze.

Tą pchełką jest dysk zewnętrzny 

Samsung SSD T3. Oprócz tego, że jest mały, 

jest też szybki, bo przecież spieszymy się 

niemal cały czas, więc nie chcemy irytować 

się, że dane kopiują się na dysk za wolno. 

Za prędkość przesyłu danych odpowiada 

technologia SSD TurboWrite, której nazwa 

mówi sama za siebie. T3, jak przystało na 

pchełkę, jest nie tylko szybki i mały, ale też 

odporny. Wytrzyma 1500 G siły i upadek 

z wysokości dwóch metrów, więc zsunięcie 

się ze stolika i upadek na podłogę to dla 

niego wycieczka, a nie koniec życia. Na do-

datek nie przegrzeje się, bo jest przed tym 

zabezpieczony. Nie straszne mu uderzenia 

i wibracje, bo nie ma ruchomych części. 

A nawet gdyby coś się stało, to jest objęty 

trzyletnią gwarancją.

No i jeszcze jedna rzecz – T3 to gracz 

drużynowy. Współpracuje ze wszystkim. 

Dzięki USB 3.1 typu C można go podłą-

czyć do praktycznie każdego urządzenia, 

a ponadto lubi się także z najnowszymi 

urzadzeniami mobilnymi z systemem An-

droid, komputerami z Windowsem i Mac OS. 

Można się z nim połączyć przez urządzenia 

mobilne. Można zrobić z niego serce kina 

domowego, bo przecież pomieści mnóstwo 

filmów w jakości 4K, które można wyświe-

tlać na większym ekranie bez kombino-

wania z kablami i przejściówkami. T3 to po 

prostu dobry kumpel i sprawny asystent.

T3 dostępny będzie w kilku różnych 

pojemnościach sięgających 2 terabajtów. 

 IN ENGLISH

A BUDDY AND ASSISTANT

THE STORAGE CAPACITY OF THE HUMAN 
BRAIN IS AMOUNTED FOR 100 TO 2500 
TERABYTES. NO COMPANY HAS PRODUCED 
SUCH PORTABLE DRIVES YET. BUT NOT 
MANY BRAINS CAN REMEMBER HUNDRED 
THOUSANDS OF PAGES AND DISPLAY PHO-
TOS OR FILMS. ACTUALLY, NONE. THAT IS 
WHY WE HAVE TO USE PORTABLE DRIVES.

In the time when in our pockets we 

have much more computer performance 

than was used to send Apollo 11 to the 

Moon, memory has begun a problem. In 

each second of work and entertainment 

we need mega-, giga- and terabytes of 

information and multimedia data. Our 

smartphones and tablets are not always 

equipped with space which is proper-

ly large and comfortable to use, and 

computers, although they are mobile and 

incomparably lighter than those used 

a few years ago, are just inconvenient. 

Moreover, it is no use carrying kilograms 

of equipment from one conference hall 

to another when we can pack gigabytes 

of data on a flea which is smaller than 

a business card and weighs as much as 

a small bag of chips, which means noth-

ing, put it in the pocket of our jacket and 

ride a bike across the city.

This flea is Samsung Portable SSD T3. 

Besides being small it is also fast because 

we are in a hurry all the time, so we do not 

want to get irritated with the data which 

is copying to our drive too slowly. The SSD 

TurboWrite technology is responsible for 

data transfer rate, and the name speaks for 

itself. As befits a flea, the T3 is not only small 

and fast but also tough. It will survive 1500 

g-force and a fall from the height of two me-

tres, so falling on the floor from the table is 

just a trip, not the end of its life. In addition, 

it will not overheat because it is protected 

from it. It does not fear hits or vibrations 

because it does not have any moving parts. 

And even if something happened, it is cov-

ered by the three-year warranty.

And one thing more: the T3 is a team 

player. It works with everything. Thanks 

to the USB 3.1 type C it can be plugged to 

practically any device and, moreover, it 

gets along with the latest mobile devices 

with Android System, and the computers 

with Windows and Mac OS. You can con-

nect to it via mobile devices. You can make 

it the heart of your home cinema because 

it will store a lot 4k quality films which can 

be displayed on a bigger screen without 

dealing with cables and adapters. The T3 is 

just a good buddy and efficient assistant.

The T3 will be available in a range of 

capacities up to 2 terabytes. 

ZA PRĘDKOŚĆ PRZESYŁU DANYCH ODPOWIADA TECHNOLOGIA 
SSD TURBOWRITE, KTÓREJ NAZWA MÓWI SAMA ZA SIEBIE.
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NOWY MITSUBISHI OUTLANDER, JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE, PRZYBYWA 
Z DALEKA. MOŻE W KOŃCU UDOWODNI, ŻE MARIAŻ AUTA SPORTOWEGO 
Z UŻYTKOWYM NIE JEST JEDYNIE DZIWNYM KAPRYSEM RYNKU.

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

Miał wyglądać jak terenówka, ale być 

luksusowym samochodem sporto-

wym. Z ładną tapicerką, mocnym 

silnikiem, który zapewni trochę 

adrenaliny znudzonemu ojcu rodziny za 

kierownicą, i wystarczającą przestrzenią, 

żeby trójka dzieciaków na tylnej kanapie 

NA SŁUŻBIE



ma w swojej ofercie choć jednego SUV-a. 

Mitsubishi swojemu nadało imię Outlan-

der. Jego obecna odsłona nie jest jedynie 

odpowiedzią na działania konkurencji. To 

dojrzała i dopracowana do perfekcji trzecia 

generacja. Po raz pierwszy ludzkość ujrzała 

go w 2003 roku. Od tamtej pory minęło 13 

długich lat, Mitsubishi Outlander sprzedał 

się w milionach egzemplarzy oraz przeszedł 

szereg modyfikacji i ulepszeń. A wszystko 

to w służbie człowiekowi. 

Co możemy powiedzieć o Outlanderze 

trzeciej generacji? Że to bardzo ładny 

samochód. Tyle na początek, bo z każdą 

minutą wspólnego obcowania Outlander 

częstuje nas czymś więcej. Weźmy na 

przykład bagażnik: pojemny, ustawny oraz 

zawieszony na wysokości, którą bez prze-

sady można nazwać idealną. „Dajcie mi 

jeszcze” zdawał się wołać po zapakowaniu 

walizki, dwóch toreb i trzech plecaków. 

Mimo że pod maską czaił się wysokopręż-

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

PO CAŁYM DNIU SPĘDZONYM ZA KIEROWNICĄ OUTLANDERA 
ZOSTAWIAM GO NA PARKINGU I ZMIERZAM DO DOMU. ODWRACAM 
JESZCZE NA CHWILĘ GŁOWĘ W JEGO STRONĘ. TAK, GDYBYM 
ZDECYDOWAŁA SIĘ NA JEGO ZAKUP, MIAŁABYM PEWNOŚĆ, 
ŻE DOKONAŁAM SŁUSZNEGO WYBORU. BO JEST ŁADNY, 
PRZESTRONNY I BARDZO KOMFORTOWY.

mogła grać w co tam zwykły w dzisiejszych 

czasach grać dzieciaki. Wytyczne były więc 

dość proste. Mitsubishi wystarczyły trzy 

generacje, żeby te założenia dopracować do 

perfekcji w postaci Outlandera.

Przeciwnicy SUV-ów twierdzą, że istnie-

nie tego segmentu jest zupełnie pozbawio-

ne sensu. Nie poradzą sobie w terenie, cho-

ciaż ich masywny wygląd może sugerować 

coś zupełnie innego. Są duże, co w mieście 

przysparza sporo problemów. A mimo to 

roi się od nich na ulicach miast, a sprze-

daż z roku na rok tylko rośnie. Na chwilę 

obecną każdy producent samochodów 
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ny diesel o pojemności 2.2 litra, to w kabi-

nie pasażerskiej dało się usłyszeć jedynie 

dyskretny pomruk pracy sinika. 150 koni 

mechanicznych, które producent uzyskał 

w tym przypadku, skutecznie rozpędzały 

samochód nawet z czterema dorosłymi 

osobami na pokładzie. Na słowa uznania 

zapracowało również zawieszenie, które 

wyśmienicie radziło sobie na warszaw-

skich drogach. Wszelkie nierówności wy-

bierało cicho i bardzo kulturalnie. Po tygo-

dniu spędzonym za kierownicą wszystkie 

moje plomby pozostały na swoich miej-

scach, można więc mówić o sukcesie przez 

duże „S”. Obecność automatycznej skrzyni 

biegów zdejmuje z nas sporą część pracy 

za kierownicą. W jej towarzystwie nawet 

całodniowe dreptanie w korkach nie przy-

prawia kierowcy o nadciśnienie. Maszyna 

zrobi za nas wszystko, podczas kiedy my 

możemy delektować się czystością dźwię-

ków sączących się z głośników (z udziałem 

subwoofera umieszczonego w bagażniku). 

Miękkie fotele dbają, aby nawet najdłuższa 

podróż nie zamieniła się w drogę krzy-

żową, a boczne lusterka wielkości drzwi 

troszczą się o dobrą widoczność podczas 

wszelkich manewrów. 

Po całym dniu spędzonym za kierowni-

cą Outlandera zostawiam go na parkingu 

i zmierzam do domu. Odwracam jeszcze na 

chwilę głowę w jego stronę. Tak, gdybym 

zdecydowała się na jego zakup, miała-

bym pewność, że dokonałam słusznego 

wyboru. Bo jest ładny, przestronny i bardzo 

komfortowy. Na rodzinne wakacje zabierze 

nas z trójką dzieci, hodowlą owczarków 

niemieckich i całą szafą ubrań. Tyle dobrego 

z myślą o człowieku. Czy tych samochodów 

naprawdę mogłoby nie być? 

 IN ENGLISH

ON DUTY

THE NEW MITSUBISHI OUTLANDER, AS THE 
NAME SUGGESTS, COMES FROM FAR AWAY. 
MAYBE IT WILL FINALLY PROVE THAT THE 
MARRIAGE OF A SPORTS CAR WITH A UTILI-
TARIAN CAR IS NOT ONLY A WEIRD CAPRICE 
OF THE MARKET.

It was supposed to look like an off-road-

er and be a luxury sports car with nice 

upholstery, a strong engine, which will 

provide some adrenaline for a bored 

father of the family behind the wheel, 

and enough space to allow three children 

at the backseat to play whatever children 

play nowadays. Guidelines were quite 

simple. Mitsubishi needed only three 

generations to develop them to perfection 

in the form of the Outlander.

SUVs’ opponents claim that the existence 

of this segment makes no sense. They will 

not do off-road, however, their massive 

look would suggest something completely 

different. They are big what causes a lot 

of inconvenience. And despite all that, the 

streets teem with them and sales rise year 

by year. At present, each car producer has 

at least one SUV in their offer. Mitsubishi 

has given theirs the name Outlander. Its 

present version is not only the answer to 

the competition’s operations. This is a third 

generation, mature and developed to per-

fection. Humanity could see it for the first 

time in 2003. Since that time 13 long years 

have passed, Mitsubishi Outlander has sold 

in millions of copies and it underwent nu-

merous modifications and improvements. 

All of that on behalf of people.

What can we say about the third-gen-

eration Outlander? That it is a really nice 

car. Enough for that, because with every 

minute of communion, the Outlander 

serves us something more. For instance, 

the trunk: capacious, easy to arrange and 

placed on height which can be called, 

without exaggerating, ideal. “Give me 

more” it seemed to yell after packing 

a suitcase, two bags and three backpacks 

in it. Despite a 2.2 diesel engine hiding 

under the bonnet, in the passenger 

compartment we could hear only a quiet 

murmur. 150 break horsepower achieved 

by the producer effectively revved the 
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car with four adults on board. What also 

has to be commended is the suspension 

which worked brilliantly on the roads of 

Warsaw. It dealt with road unevenness 

very quietly and in a cultural way. After 

a week behind the wheel all my fillings 

stayed at their place so we can speak 

about the success with capital “S”. The 

automatic gearbox takes away a lot of 

work behind the wheel. In its companion 

even all-day crawling in traffic jams does 

not cause the driver’s hypertension. The 

machine will do everything for us and 

we can relish the purity of sound coming 

from the speakers (involving a subwoofer 

placed in the trunk). Soft seats prevent 

even long journeys from transforming 

into Way of the Cross and door-sized rear 

view mirrors give you good vision during 

all manoeuvres.

After a whole day sent behind the wheel 

of the Outlander I leave in the car par and 

I go home. I turn my head to the car for 

a while. Yes, if I decided to buy it, I would 

know I made the right choice. Because it is 

nice, spacious and very comfortable. It will 

take us on holidays with three children, 

a German Shepherds kennel and a ward-

robe full of clothes. So much good where 

people matter. Could those cars not exist? 
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SPRAGNIENI PUSTYNNYCH KRAJOBRAZÓW? WCALE NIE MUSICIE UDAWAĆ SIĘ 
NA SAHARĘ. W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM JEST NAWET CIUT LEPIEJ – 
RUCHOME WYDMY SĄSIADUJĄ Z NASZYM POLSKIM MORZEM.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: POMORSKIE.TRAVEL/REPOZYTORIUM ISIT

Wakacje nad Bałtykiem to dzisiaj 

coś więcej niż jedynie leżenie na 

plaży i lepienie zamków z piasku. 

Coraz więcej z nas świadomie 

wybiera pas nadmorski pomimo kaprysów 

pogody. Powodem jest nie tylko sentyment. 

To połączenie przyrody i mnóstwa atrakcji 

turystycznych, które sprawiają, że ta okolica 

staje się idealnym celem wakacji zarówno 

dla dorosłych, jak i dzieci, które jak wiadomo 

nie usiedzą długo w jednym miejscu.

DOROŚLI ODPOCZYWAJĄ
Tych, którzy pragną spokoju i nadmorskiej 

medytacji, ogrom piasku i szum Bałtyku 

na pewno nie zawiedzie. W okolicach 

Słowińskiego Parku Narodowego znajduje 

się mnóstwo przestrzeni do wszelkich form 

aktywności plażowej – od parawaningu, 

przez kocing dla minimalistów, pikniki 

z przenośną lodówką, zaopatrzoną w chło-

dzące napoje, a to wszystko niekoniecznie 

w otoczeniu tłumów i wakacyjnego har-

midru. Wokół cisza, spokój, zjawiskowe wy-

dmy i okalające je bory iglaste. Jeśli jednak 

towarzystwo uśmiechniętych i zrelakso-

wanych turystów Wam nie przeszkadza, to 

na pewno warto poczuć klimat tętniących 

życiem nadmorskich kurortów. Spacery 

po deptaku nigdzie nie smakują tak dobrze 

jak w Ustce, legendarnej miejscowości wy-

poczynkowej. Najbardziej spektakularnie 

położona jest jednak Łeba. Część miejsco-

wości należy do Mierzei Łebskiej, wąskiego 

skrawku lądu oddzielającego otwarty 

Bałtyk od przybrzeżnego Jeziora Łebskiego, 

które jest trzecim co do wielkości jeziorem 

w Polsce. Unikatem na skalę kraju jest 

właśnie bliskość wysokich, sięgających 

ponad 55 m n.p.m. ruchomych wydm. Dla 

takich widoków warto jest poświecić jeden 

dzień plażowania. Do tego fanów polskich 

komedii na pewno zainteresuje fakt, że to 

właśnie w Słowińskim Parku Narodowym 

kręcono kultową „Seksmisję”.

Tradycyjne plażowanie warto też wzbo-

gacić o wartości kulturowe i poodkrywać 

ciekawostki z życia rdzennych mieszkań-

ców tego terenu. W pobliskich Klukach 

mieści się Muzeum Wsi Słowińskiej 

z urokliwymi, autentycznymi domostwami 

z XIX wieku. Na zachód od Jeziora Łebsko 

znajduje się inna osada związana z histo-

rią tego dawnego ludu – Czołpino. Oprócz 

śladów Słowińców odkryć tu można histo-

ryczną latarnię morską a stamtąd dotrzeć 

do jednej z najciekawszych wydm Parku. 

DZIECI SIĘ BAWIĄ
Okolice Słowińskiego Parku Narodowego 

to też dobra lokalizacja dla tych, którzy 

wakacje spędzają z całą rodziną. Pomorskie 

oferuje znacznie więcej niż możliwość 

(a właściwie konieczność!) postawienia 

przez wasze dziecko zamku z piasku. Gdy 

dzieci dowiedzą się o Sea Park Sarbsk, nie 

dadzą wam spokoju. I nic dziwnego – w tym 

centrum morskiej rozrywki, bo chyba tak 

należy określić to miejsce, po prostu trzeba 

URLOP  
NA PIASKU

DESTINATION POMORSKIE
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być. Po pierwsze to największe w Polsce 

fokarium, w którym znajdują się aż cztery 

gatunki ssaków płetwonogich, czyli fok 

i ich krewnych. Dwa rodzaje fok, które 

występują na polskim wybrzeżu – foka 

szara i foka pospolita, oraz kotik i uchat-

ka – uroczy przybysze z Nowego Świata, 

Ameryki Południowej i Kalifornii. Sarbsk 

to też Muzeum Prehistoryczne 3D, czyli 

multimedialne oceanarium. Za pomocą 

nowoczesnej technologii można zobaczyć 

tam, jak wyglądało podwodne życie miliony 

lat temu. W ofercie edukacyjnej znajduje 

się też Park Makiet Zwierząt Morskich 

i plac zabaw „Podwodna przygoda”. Z kolei 

Muzeum Marinistyczne czy Park Miniatur 

Latarni Morskich, prezentujący wszystkie 

latarnie polskiego wybrzeża, zainteresują 

nie tylko dzieci. W pobliskim Nowęcinie 

k. Łeby znajduje się też Park Dinozaurów. 

Dlatego wybierając się w okolice Słowiń-

skiego Parku Narodowego, możemy mieć 

pewność, że i nasze dzieci przywiozą znad 

morza dużo wspomnień. 

 IN ENGLISH

SEASIDE HOLIDAYS

LONGING FOR DESERT LANDSCAPES? 
YOU DO NOT HAVE TO GO TO THE SAHARA. 
SŁOWIŃSKI NATIOANAL PARK IS EVEN 
BETTER – SHIFTING SAND DUNES ARE IN THE 
NEIGHBOURHOOD OF OUR POLISH SEA.

Today, holidays by the Baltic sea are 

something more than laying on the beach 

and building sandcastles. More and more 

people decide on the coast despite the 

fickle weather. Sentiment is not the only 

reason. A combination of nature and 

multiple tourist attractions make the place 

an ideal holiday destination both for adults 

and children, who, as we all know too well, 

are active all the time.

ADULTS RELAX
Those who long for peace and quiet as well 

as seaside meditation will not be disap-

pointed with long sandy beaches and the 

murmur of the sea. In Słowiński Natio-

anal Park, there are wide open spaces for 

everything one can do on the beach – put-

ting up windbreaks, spreading blankets, 

or having a picnic with cold drinks from 

a portable fridge. And all that far away 

from the massive crowd and the holiday 

hustle and bustle. Instead – peace and 

quiet, magnificent dunes, and coniferous 

woods. Well, if you do not mind the com-

pany of smiling and relaxed tourists, try 

spending some time in lively seaside re-

sorts. There is no better place for strolling 

on the promenade than Ustka, a legendary 

holiday resort. However, the location of 

Łeba is the most spectacular one. A part 

of the town is situated on the Łeba spit, 

a narrow piece of land separating the open 

Baltic sea from coastal Łebskie Lake, the 

third largest lake in Poland. The vicinity 

of over 55 metres high shifting dunes is 

absolutely unique. Such views are worth 

sacrificing one day of sunbathing. An 

interesting fact for the fans of Polish com-

edies is that cult ‘Seksmisja’ film was shot 

in Słowiński Natioanal Park.

Also, apart from lying on the beach and 

sunbathing, you can get to know something 

about the local culture and the lifestyle of 

the locals. In a nearby village, Kluki, there 

is a Museum of Slovinic Countryside where 

you can see charming original homesteads 

from the 19th century. West of Łebsko Lake, 

there is another historical village – Czołpino. 

Besides Slovincian traces, in the area, there 

is a historical lighthouse and one the most 

interesting dunes in the Park. 

CHILDREN PLAY
The region will also suit those who spend 

their holiday with the whole family. There is 

much more to do here for children than only 

to build a sandcastle. When your children 

hear about the Sea Park Sarbsk, they will not 

let the subject drop. And it is no wonder, as 

going there is a must. First, it is the biggest 

seal sanctuary in Poland. There are four 

species of pinnipeds, that is seals and their 

relatives. Two species of seals which occur 

on the Polish coast – the grey seal and the 

harbour seal, as well as the fur seal and the 

sea lion – adorable creatures from the New 

World, South America and California. In 

Sarbsk, there is also a 3D Prehistory Museum, 

that is a multimedia aquarium. Thanks to the 

use of modern technology, you can see what 

the underwater life looked like millions years 

ago. Models of sea animals and a playground 

‘Underwater adventure’ are also included 

in the educational offer of the Park. Other 

attractions in the area, such as the Maritime 

Museum or the Miniature Park of the Polish 

Lighthouses, will be interesting not only for 

children. In Nowęcin, near Łeba, there is also 

a Dinosaur Park. All in all, if you are going to 

Słowiński Natioanal Park, you can be sure 

that your children will have fond memories 

of their seaside holidays. 
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„JESTEŚMY TUTAJ JAK NOMADOWIE, KTÓRZY ZBUDOWALI SWÓJ NAMIOT 
I NIEDŁUGO SIĘ STĄD PRZENIOSĄ. A TE SKAŁY Z NASZEJ, LUDZKIEJ PERSPEKTYWY 
BĘDĄ TUTAJ NIEMAL ZAWSZE. TEN OBIEKT JEST NA CHWILĘ.” – TOMASZ 
WUCZYŃSKI, GRUPA PLUS ARCHITEKCI.

 TEKST: KAJETAN KUSINA      ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

NATURA | DESIGN | SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA to kameralny 

obiekt ukryty w sercu Jury Krakowsko–

Częstochowskiej. Ulokowany jest na szczy-

cie najwyższego wzniesienia Jury, pośród 

zieleni i wapiennych skał, 300 metrów od 

imponujących ruin Zamku Ogrodzienieckie-

go, do którego prowadzi ścieżka przez skalną 

szczelinę na hotelowej polanie. Grupa wyso-

kiej zieleni kryjąca szczyt wzgórza stanowi 

naturalną izolację od świata zewnętrznego, 

nadając hotelowi w pełni kameralny, nie-

spieszny charakter. Tutaj design hołdujący 

prostym formom i funkcjonalności został 

zamknięty w przestronnych wnętrzach 

osłoniętych szklaną fasadą. Prostotę formy 

łagodzi natura wnikająca do środka przez 

liczne przeszklenia oraz wkomponowana 

w bryłę hotelu wapienna skała, która wdzie-

ra się do hotelowej restauracji i stanowi 

naturalną ścianę w strefie saun. Otwarcie 

basenu na krajobraz  pozwala grać natural-

nemu światłu na tafli wody, przenosząc tym 

samym pory dnia i roku do wnętrza. 

511 MEDI SPA to miejsce, w którym jakość 

i perfekcja idą w parze z pełnym relaksem, 

odprężeniem i dogłębną troską o urodę. At-

mosferę spokoju i wytchnienia dopełniają 

nienachalne wnętrza i bliskość natural-

nych ostańców. 511 MEDI SPA zaprasza do 

świata innowacyjnych zabiegów na twarz 

i ciało, opartych na wiodących markach 

kosmetycznych, takich jak Ericson Labo-

ratoire. Kompleksowość oferty zabiegów 

podkreślają także urządzenia najnowszej 

technologii Maximus TriLipo i Oxy Geneo. 

511 MEDI SPA to nie tylko relaks i profesjo-

nalna pielęgnacja, ale również skuteczne 

zabiegi medycyny estetycznej. 

511 BAR & RESTAURANT
Hotelowa restauracja prowadzona przez 

Oliwię Bernady (uczestniczka VI edycji 

TOP CHEF Polska) przyrządza dania pełne 

smaków i aromatów, oparte na lokalnych 

produktach z pobliskich hodowli, farm 

i łowisk. Zdecydowany, bezpośredni smak 

i wyjątkowa jakość potraw są bezsprzeczne. 

POZIOM 511 DESIGN 
HOTEL & SPA
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Cykliczne 7-daniowe kolacje degustacyjne 

autorstwa Oliwii połączone z koncertami 

na żywo są tego najlepszym świadectwem.

AKTYWNIE
POZIOM 511 jest doskonałą bazą wypadową 

dla rowerzystów i biegaczy. W regionie nie 

brakuje oznakowanych tras – od łatwych, 

o charakterze rekreacyjnym, przez umiar-

kowanie trudne, po wymagające bardzo 

dobrej kondycji i techniki, jak choćby liczący 

niemal 200 km Jurajski Szlak Rowerowy 

Orlich Gniazd. Najbardziej popularną formą 

aktywności na Jurze jest jednak wspinaczka 

skałkowa – goście mogą spróbować swych 

sił np. na skałkach przy hotelu.

LENIWIE
Hotelowa polana przy skałach kusi zielenią, 

błogą ciszą, leżakami i błękitem nieba. Latem 

w weekendowe wieczory realizowane są róż-

ne wydarzenia kulturalne na świeżym powie-

trzu: kameralne koncerty na żywo, warsztaty 

kulinarne, plenerowe kino letnie. 

 IN ENGLISH

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA

“WE ARE LIKE NOMADS WHO HAVE BUILT 
THEIR TENT AND WILL MOVE SOON. AND, FROM 
OUR HUMAN PERSPECTIVE, THESE ROCKS 
WILL BE HERE ALMOST FOREVER. THE HOTEL 
IS HERE FOR A GLIMPSE OF TIME.” – TOMASZ 
WUCZYŃSKI, GRUPA PLUS ARCHITEKCI.

NATURE | DESIGN | SPA
Poziom 511 Design Hotel & SPA is a cosy 

facility hidden in the heart of Krakow-Cze-

stochowa Highland. It is situated on the 

top of the highest hill of the Polish Jura, 

among green trees and limestone rocks. 

Located only 300 metres away from the 

hotel, there are impressive ruins of the 

Ogrodzieniec Castle, which you can reach 

following a path that leads through a pass 

between rocks on the hotel glade. The 

vegetation surrounding the top of the hill 

shelters the hotel from the outside world 

and renders it cosy and peaceful. Spacious 

interiors, characterised by simple forms 

and functionality, are embosomed in a glass 

facade. The simplicity of form is softened 

by the nature brought in from the outside 

through numerous windows as well as by 

a limestone rock bursting into the hotel res-

taurant. Incorporated into the design of the 

hotel, the rock is a natural wall in the sauna 

zone. With the sun glittering on the water 

and a view of the landscape, the swimming 

pool changes together with seasons of the 

year and the time of the day.

511 MEDI SPA is a place where high quality 

and perfection go together with full relax-

ation and balance to mind, body, and soul. 

Soothing surroundings create an atmos-
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phere of comfort and relaxation. 511 MEDIA 

SPA invites you to the world of innovative 

treatments for face and body with leading 

cosmetic brands, such as Ericson Laboratoire. 

Our complex offer also includes treatments 

with the use of cutting-edge new generation 

technology equipment – Maximus TriLipo 

and Oxy Geneo. 511 MEDIA SPA is not only 

relaxation and professional care, but also 

effective aesthetic medicine treatments.  

511 BAR & RESTAURANT
The hotel restaurant managed by Oliwia 

Bernady (a contestant of the TOP CHEF Po-

land 6th Edition) offers exquisite meals pre-

pared with local products from local farms 

and fisheries. Distinctive and rich tastes and 

high quality of dishes are unquestionable. 

Oliwia’s cyclical degustation seven-course 

dinners with live music prove this point.

ACTIVE
POZIOM 511 is a perfect location for cycling 

and running. In the area, there are a num-

ber of trails ranging from easy and recrea-

tional paths to quite hard and challenging 

ones, such as almost 200 km long Jurassic 

Cycle Trail of the Eagles which requires 

both cycling skills as well as physical fitness. 

Nevertheless, the most popular activity here 

is rock climbing – guests can try their hand 

at climbing the rocks near the hotel. 

IDLE
The hotel glade beckons with peace and 

quiet, the blue sky, and lawn chairs. In the 

summer weekend evenings, various cultur-

al events are organised here: live concerts, 

cooking classes, and an outdoor cinema. 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO KAMERALNY OBIEKT 
UKRYTY W SERCU JURY KRAKOWSKO–CZĘSTOCHOWSKIEJ. 

POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA
Bonerów 33, 42-440 Podzamcze, Ogrodzieniec
www.poziom511.com
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PORTUGALSKI PISARZ JOSE SARMAGO MAWIAŁ, ŻE KAŻDY MA TAKI ŚWIAT, 
JAKI WIDZĄ JEGO OCZY. SWOJĄ LITERATURĄ Z PEWNOŚCIĄ CZYNIŁ ŚWIAT 
CIEKAWSZYM. CARL ZEISS WYBRAŁ INNĄ DROGĘ. W TROSCE O SZCZEGÓŁY 
POSTANOWIŁ ŚWIAT UCZYNIĆ PIĘKNIEJSZYM. W TYM ROKU MIJA 200. 
ROCZNICA JEGO URODZIN. CZEGO UDAŁO SIĘ MU DOKONAĆ DLA LUDZKOŚCI?

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Wszystko zaczęło się w 1846 roku. 

Wiedza i bogate doświadczenie 

pozwoliły 30-letniemu wówczas 

mechanikowi Carlowi Zeisso-

wi na otwarcie w Jenie warsztatu optyki 

i mechaniki precyzyjnej. Dzięki wyjątko-

wej dokładności oraz precyzji wykonania 

urządzeń pana Carla popyt na nie w latach 

50-tych XIX wieku systematycznie wzrastał. 

Sekret sukcesu tkwił w produkcji opartej 

na odkryciach naukowych, za którymi stał 

fizyk, matematyk oraz wspólnik Ernest 

Abbe. Jego niezwykłe odkrycia w dziedzinie 

optyki przyczyniły się do sukcesu i zdobycia 

renomy na całym świecie. Mimo upływu lat 

firma ZEISS jest nadal pionierem innowacyj-

nych technologii i jednym ze światowych 

liderów w dziedzinie optyki i elektrotechni-

ki. Wynalezienie powłoki antyrefleksyjnej 

i opatentowanie procesu jej nakładania na 

soczewki okularowe pozwoliło wypłynąć 

firmie na międzynarodowe wody. Dziś mija 

170 lat istnienia firmy założonej przez Carla 

Zeissa. Owocami ciężkiej pracy są precyzja 

wykonania, imponująca oferta oraz pokaźne 

grono klientów na całym świecie, które nie 

przestaje się rozrastać.

Przeprowadzane badania pokazują, że co 

sekundę dwie osoby decydują się na zakup 

soczewek niemieckiego producenta, sygno-

wanych logo rozpoznawalnym na całym 

świecie i świadczącym o najwyższej jakości 

widzenia. Redukcja odblasków oraz ochrona 

przed szkodliwym dla oka światłem niebie-

skim to argumenty, którym ciężko się oprzeć.

ŚWIAT JEST PIĘKNY 
POPATRZ
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Owocem zaawansowanych badań ruchu 

gałek ocznych w Instytucie Techniki Moto-

ryzacyjnej w Stuttgarcie są soczewki firmy 

ZEISS – DriveSafe. Przeznaczone są do 

codziennego użytkowania, a jednocześnie 

zapewniają komfort i bezpieczeństwo jazdy 

samochodem poprzez lepsze widzenie nocą, 

o zmierzchu czy podczas deszczu. Redukują 

również irytujące odblaski samochodów ja-

dących z naprzeciwka aż do 64%. Bezpiecz-

na jazda nabiera z ich użyciem zupełnie 

nowego znaczenia. To jedyne tego rodzaju 

soczewki okularowe dostępne na rynku.

Marka ZEISS posiada również ofertę 

zaawansowanych soczewek progresyw-

nych soczewek dla osób wykorzystujących 

w życiu urządzenia cyfrowe, soczewki do 

pracy biurowej i wiele, wiele innych socze-

wek okularowych.

Dopełnieniem najwyższej jakości socze-

wek okularowych są wyjątkowe oprawki. 

To dzięki ich konstrukcji soczewki są 

utrzymywane bardzo precyzyjnie przed 

oczami, zawsze w tym samym miejscu. Od 

2015 roku ZEISS oferuje kolekcję luksu-

sowych oprawek wykonanych z tytanu 

oraz beta-tytanu, który zaczął podbijać 

świat w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. 

To właśnie wtedy Departament Obro-

ny Stanów Zjednoczonych, zdając sobie 

sprawę z potęgi tytanu, rozpoczął jego 

magazynowanie przez cały okres zimnej 

wojny. Surowiec ten jest niezwykle lekki 

i odporny na zniszczenia. O jego zasto-

sowaniu w produkcji oprawek zaważył 

również fakt, że jest hipoalergiczny oraz 

przyjazny dla skóry. Na równi z materia-

łem niezwykle istotna jest jednak jakość 

wykonania. Dlatego do budowy oprawek 

zostało zastosowane rozwiązanie rodem 

z lotnictwa, w postaci śrubek znajdujących 

się w zawiasach. Tzw. „gwiazdki” posia-

dają specyficzny kształt gwintu, który, 

podobnie jak w samolotach, ma zapobiegać 
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powstawaniu luzów oraz samoistnemu 

wykręcaniu się z konstrukcji oprawy. Co 

ważne, oprawki wykonane z tego mate-

riału dostosowują się do anatomii twarzy 

użytkownika, a jednocześnie pozostają od-

porne na odkształcenia. Bogactwo wzorów 

w ofercie wynika z uwzględnienia kątów, 

szerokości i wysokości nasady oprawy 

w zależności od kształtu nosa. Oprawki za-

pewniają również idealne utrzymanie so-

czewki zawsze w tej samej pozycji. Dlatego 

też motto firmy ZEISS nie mogło brzmieć 

inaczej, niż „Kiedy nagle dostrzegasz coś, 

czego nie widziałeś wcześniej”.

Dziś ZEISS to znacznie więcej, niż tylko 

soczewki do okularów. To innowacyjne 

rozwiązania w medycynie, półprzewodniki, 

systemy pomiarowe w samolotach, turbiny 

wiatrowe. Są to również soczewki do 

aparatów fotograficznych, które znajdzie-

my w smartfonach. To właśnie za pomocą 

obiektywów, które powstały przy udziale 

marki ZEISS, udało się uzyskać czystość 

obrazu w filmie „Władca Pierścieni”. 

Jak kochać to księcia, jak kraść to milio-

ny. A jak dbać o siebie, to tylko z pomocą 

najlepszych. Pan Carl Zeiss z pewnością 

był jednym z nich. 

 IN ENGLISH

THE WORLD IS BEAUTIFUL. LOOK.

A PORTUGESE WRITER JOSE SARMAGO 
USED TO SAY THAT EVERYONE HAS SUCH 
WORLD AS THEY SEE THROUGH THEIR EYES. 
HIS LITERATURE UNDOUBTEDLY MADE 
THE WORLD A MORE INTERESTING PLACE. 
CARL ZEISS CHOSE ANOTHER WAY. WITH 
CONCERN ABOUT DETAILS, HE DECIDED 
TO MAKE THE WORLD MORE BEAUTIFUL. 
THIS YEAR, WE CELEBRATE THE 200TH 
ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY. WHAT DID 
HE DO FOR THE MANKIND?

It all began in 1846. Knowledge and vast 

experience allowed a mechanic Carl 

Zeiss, who was then 30 years old, to 

open a workshop of optics and precision 

mechanics in the city of Jena. Thanks to 

exceptional precision and maximal accu-

racy of the devices produced by Mr. Carl, 

the demand for them in the 1850s was on 

a constant rise. The key to success was in 

the production based on scientific discov-

eries of a physicist, mathematician and Mr. 

Carl’s business partner Ernest Abbe. His 

extraordinary discoveries in the field of 

optics contributed to the success and the 

worldwide esteem. Despite the passage of 

time, the ZEISS company remains a pio-

neer of innovative technologies and one 

OWOCAMI CIĘŻKIEJ PRACY SĄ PRECYZJA WYKONANIA, 
IMPONUJĄCA OFERTA ORAZ POKAŹNE GRONO KLIENTÓW NA 
CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE NIE PRZESTAJE SIĘ ROZRASTAĆ.



of the world’s leaders in the area of optics 

and electrical engineering. The invention 

of anti-reflective coating and patenting 

the process of its application onto glasses 

lenses allowed the company to enter the 

international market. This year we cele-

brate 170th anniversary of the company 

founded by Carl Zeiss. The fruits of his 

hard work are the precision of production, 

an impressively wide offer, as well as con-

siderable and constantly growing group of 

customers all over the world.

Research shows that every second two 

people decide on buying glasses of the Ger-

man producer, each pair with a logo that is 

recognizable throughout the world and that 

is a sign of the highest quality of vision. 

The reduction of reflexes and protection 

from the harmful blue light are arguments 

that are hard to confute.

Advanced research on eyeball move-

ments in the Institute of Automotive 

Engineering and Vehicle Engines in 

Stuttgart gave birth to lenses produced by 

the ZEISS company – DriveSafe. They are 

meant for everyday use, and at the same 

time, they ensure the comfort and safety 

of driving though enhancing the vision 

at night, after dusk or during rain. They 

also reduce the irritating reflexes of cars 

coming from ahead to 64%. With them, 

driving safety acquires an entirely new 

meaning. They are the only lenses of this 

type available on the market.

The ZEISS mark has also an offer of ad-

vanced progressive lenses, lenses for people 

using digital appliances, lenses for office 

work and many, many more.

In addition to the highest quality lenses, 

a true icing on the cake are exceptional 

frames. Thanks to their unique construc-

tion, lenses are held in a precise position in 

front of the eyes, always in the same place. 

Since 2015, ZEISS offers a collection of luxu-

rious frames made of titanium and beta-ti-

tanium which started to conquer the world 

in the 1950s and 1960s. It was then that 

the United States Department of Defense, 

realizing the power of titanium, started to 

store it during the entire period of the Cold 

War. This natural resource is exceptionally 

light and resistant to damage.

Its use in the production of frames was 

also determined by the fact that it is hy-

poallergenic and skin-friendly. As impor-

tant as the material, however, is the quali-

ty of production. That is why a solution 

from aviation was put to use – screws lo-

cated in hinges. The so-called stars have 

a specific shape of thread, which, just 

like in airplanes, is meant to prevent the 

creation of loose spaces or spontaneous 

unscrewing from the construction of the 

frame. What is important, frames made 

of this material adapt to the anatomy 

of the face, and yet remain resistant to 

deformation. Richness of models included 

in the offer stems from the consideration 

of angles, width and height of the frame’s 

base, depending on the shape of the nose. 

What is more, frames ensure the perfect 

support for lenses so that they always 

remain in the same position. This is why 

the motto of the ZEISS company couldn’t 

be other than “When you suddenly notice 

something you haven’t before.”

Today, ZEISS is much more than just 

glasses lenses. It is also innovative 

solutions in medicine, semiconductors, 

measuring systems in airplanes, and wind 

turbines. It’s also camera lenses which we 

can find in smartphones. After all, it is 

thanks to camera lenses created with the 

help of the ZEISS company that the image 

of The Lord of the Rings could achieve 

maximum sharpness.

If you love, love a prince, if you steal, steal 

millions. And if you care about yourself, do 

it with the help of the best of the best. Mr. 

Carl Zeiss was certainly one of them. 

GUST TASTE
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BLUZKA PLISOWANA PLEATED BLOUSE – TOP SHOP
BLUZKA BLOUSE: GOAT
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PŁASZCZ COAT: WAREHOUSE
CZARNA SUKIENKA BLACK DRESS: JOANNA BAUMGARTNER
SANDAŁY SANDALS: KARL LAGERFELD
NAKRYCIE GŁOWY HEADGEAR: JOANNA BAUMGARTNER

BLUZKA PLISOWANA PLEATED BLOUSE – TOP SHOP
BLUZKA BLOUSE: GOAT

MODA FASHION

LONELINESS
PRODUKCJA PRODUCTION: JOANNA BAUMGARTNER
FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: DOMINIKA JARCZYŃSKA
MODELKA MODEL: EMILIA KAWA
MAKIJAŻ MAKE-UP: KORNELIA WAWRZKÓW
RETUSZ I POSTPRODUKCJA RETOUCH&POST PRODUCTION: EMIL KOŁODZIEJ
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BLUZKA PLISOWANA PLEATED BLOUSE: TOP SHOP
PLISOWANA SPÓDNICA PLEATED SKIRT: CHRISTOPHER KANE

BLUZKA BLOUSE: GOAT
KLAPKI FLIPS: BIRKENSTOCK



 CZARNY GOLF BLACK GOLF: FTC
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MODA FASHION

PŁASZCZ COAT: WAREHOUSE
CZARNA SUKIENKA BLACK DRESS: JOANNA BAUMGARTNER
SANDAŁY SANDALS: KARL LAGERFELD
NAKRYCIE GŁOWY HEADGEAR: JOANNA BAUMGARTNER



CZARNY GOLF BLACK GOLF: FTC
PROTOTYP SPÓDNICY SKIRT PROTOTYPE: JOANNA BAUMGARTNER
KLAPKI FLIPS: BIRKENSTOCK
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some silk dress with her. And that she will 

wear it without underwear. It would please 

me a lot. So I will negotiate. I feel that I’m 

in the home stretch and the landing is two 

hours away. I’ll make it.

I’ve made it, we are going out. I even 

asked about the dress. It turned out she took 

a white silk one. If so, she can’t wear a bra, it 

would stand out, so there is hope for fulfill-

ing one of my dreams.

Hotel, 11th floor. I love American stand-

ards! Everything is bigger: a TV, a bath-

room and, above all, a bed. The room’s 

windows face a highway which cuts into 

the city. The sun shines with an orange, 

late afternoon light right into my face. 

In Los Angeles buildings are low-rise but 

they are widespread, the city swamps the 

space up to the horizon. Amazing view, 

like from a sci-fi movie. A multilane road 

congested all the time, besides the lane for 

cars with at least one passenger. This lane 

is barely used, actually, it’s empty which 

means only one thing: in all those crawling 

cars sit lonely drivers. Each vehicle is only 

one person. I looked to the right, at the bus 

stop. Only blacks. Pardon, Afro-Americans. 

Well, not much has changed. If you don’t 

have a car in the USA, you are at the bot-

tom of the social hierarchy. There are no 

sidewalks and the distances are enormous. 

You won’t get anywhere on foot. Public 

transport is not encouraging and poorly 

organized. A car is essential and what is 

also very significant is its value. It’s your 

showcase. A propos! I must order a limou-

sine for my lovely Kate for tonight. 

Długi lot. Ale najpierw przesiadka 

w Londynie. Lubię długie podróże. 

W ogóle sądzę, że aby podróżowa-

nie miało sens, powinno zajmować 

odpowiednio dużo czasu. Wtedy masz szansę 

zamienić swoją rzeczywistość na tę drugą, 

nową. Jesteś jak wąż, który porzuca starą 

skórę. Ale do tego potrzeba wyraźnego mo-

mentu przejścia, bycia pomiędzy, w zawiesze-

niu – dosłownie rzecz ujmując. A zatem wiszę 

sobie pomiędzy Europą i Ameryką. O czym 

myślę? O tym, jak bardzo czuję się samotny? 

Dokąd zmierzam? Czy dużo jeszcze zostało 

mi czasu? Czy zdążę jeszcze mieć dzieci? 

No i z kim? No i w zasadzie po co? Bo inni je 

mają? I wszyscy mówią, że nie wyobrażają 

sobie ich nie mieć? Zresztą jacy „wszyscy”? 

Tak, mógłbym zadawać sobie te pytania i do 

czasu lądowania w Los Angeles zaliczyłbym 

niezłego doła. Wiedząc o tym, że dół nikomu 

w niczym nie pomaga, postarałem się zająć 

czymś interesującym, co wciągnęłoby mnie 

na kilka godzin i umiliło czas… Pewnie już się 

domyślacie, że nie była to książka. Wybrałem 

kontakt z drugim człowiekiem, który, tak 

się składa, ma długie zgrabne nogi, błękitne 

oczy i uroczy blond koczek oraz uniform ste-

wardesy. Nie jestem nachalny. Raz potrzebo-

wałem szklaneczki whisky i raz kawy, poza 

tym spotkaliśmy się w przejściu, koło toalety. 

Już wiem, że ma na imię Kate i spędzi w Los 

Angeles dwa dni. Nie chciałbym jej zajmować 

całych dwóch dni, ale jeśli ma wolny wieczór, 

to proponowałbym uroczą małą knajpkę 

w Malibu. Mam nadzieję, że przywiozła ze 

sobą jakąś jedwabną sukienkę. I założy ją bez 

bielizny. Sprawiłaby mi tym wiele radości. 

Będę zatem negocjował. Czuję, że jestem 

już na ostatniej prostej, a lądowanie za dwie 

godziny. Zdążę.

Zdążyłem, jesteśmy umówieni z Kate. 

Pytałem nawet o sukienkę. Okazało się, 

że zabrała białą jedwabną. Jeśli tak, to nie 

może założyć biustonosza, zbytnio by się 

odznaczał, więc jest nadzieja na spełnienie 

moich pragnień.

Hotel, jedenaste piętro. Kocham amery-

kańskie standardy! Wszystko jest większe: 

telewizor, łazienka, a przede wszystkim 

łóżko. Okna pokoju wychodzą wprost na 

autostradę, która wżyna się w miasto. Słońce 

świeci pomarańczowym, późnopopołu-

dniowym światłem prosto w moją twarz. 

W Los Angeles zabudowa jest niska, ale 

rozległa, miasto zalewa przestrzeń aż po 

horyzont. Niesamowity widok, jak z filmu 

sci-fi. Wielopasmówka cały czas zapchana, 

oprócz jednego pasa przeznaczonego dla 

samochodów z choćby jednym pasażerem 

– ten pas jest luźny, a właściwie pusty, co 

oznacza tylko jedno: we wszystkich tych 

wlokących się samochodach siedzą samotni 

kierowcy. Każdy pojazd to tylko jedna osoba. 

Patrzę w prawo, na przystanek autobusowy. 

Sami czarni. Przepraszam, Afroamerykanie. 

Cóż, niestety niewiele się zmienia. Jeśli nie 

posiadasz w Stanach samochodu, stoisz 

najniżej w hierarchii społecznej. Tutaj nie 

ma chodników, a odległości są ogromne. 

Nigdzie nie dojdziesz. Komunikacja miejska 

jest mało pociągająca i słabo zorganizowana. 

Samochód to podstawa i oczywiście bardzo 

istotna jest jego wartość. To twoja wizytów-

ka. A propos! Muszę zamówić limuzynę na 

dziś wieczór dla mojej uroczej Kate.  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 5

A long flight. But first a transfer in London. 

I like long journeys. Actually, I think that 

travelling should take a considerable 

amount of time to make sense. Then you 

have a chance to exchange your reality for 

another, a new one. You are like a snake 

which sheds its old skin. But it requires the 

moment of transition, being in between, 

in suspend, to say it straight. So I’m in sus-

pend between Europe and America. What 

am I thinking about? About how much 

loneliness do I feel? Where am I heading to? 

Do I have much time left? Will I manage to 

have children? And with whom? Because 

others have them? And everyone tells they 

can’t imagine not having them? What “oth-

ers”, anyway? Yes, I could ask myself those 

questions and by the time of landing in Los 

Angeles I would have been down in the 

dumps. For I know being down doesn’t real-

ly help, I was trying to do something inter-

esting which would while away the time… 

I guess you know it wasn’t reading. I chose 

a contact with another human being who 

happens to have long, shapely legs, blue 

eyes, a lovely blonde bun and a stewardess’ 

uniform. I’m not intrusive. Once I needed 

a glass of whisky and then a coffee, we also 

met in the aisle near the toilet. Now I know 

that her name is Kate and she is going to 

spend two days in Los Angeles. I don’t want 

to take her whole two days but if she’s free 

in the evening, I would propose a small, 

charming bar in Malibu. I hope she took 

GEORGE
KATARZYNA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. Ukończy-
ła krakowską PWST, została zaangażowa-
na 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 pre-
mierę czeka jej debiut kinowy „W spirali” 

w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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Nim postawi się nogę na francuskiej 

ziemi, warto sięgnąć po porządne 

przewodniki pisane lekkim, zabaw-

nym i ironicznym językiem przez 

angielskiego dziennikarza, specjalistę od 

Francji – Stephena Clarke’a. Pomogą one 

przygotować się do spotkania z Paryżem 

i jego mieszkańcami. „Merde! Rok w Pary-

żu”, „Merde! W rzeczy samej” czy „Paryż na 

widelcu, sekretne życie miasta” z pew-

nością pomogą lepiej zrozumieć to, co we 

Francji najpiękniejsze. 

 IN ENGLISH

IF PARIS, THEN ONLY  
WITH ADRIA AIRLINES

THE INTERNATIONAL CAPITAL OF FASHION, 
THE HEART OF THE ARTISTIC WORLD, 
THE PEARL IN THE CROWN OF THE 
ARCHITECTURAL TRAIL, THE KITCHEN 
SERVING CUISINE AT THE HIGHEST LEVEL, 
THE CAPITAL OF FRANCE – PARIS. 

Before you set foot on the French land, it 

would be worthwhile to reach for several 

very decent guidebooks written in a light, 

funny and sarcastic language by an English 

journalist, a specialist in France – Stephen 

Clarke. They will help you prepare for 

confrontation with Paris and its citizens. 

A Year in the Merde, Merde Actually and 

Paris Revealed. The Secret Life of the City 

will definitely help you understand what’s 

most beautiful in France. 

CO ZOBACZYĆ?
Nie widzieć panoramy Paryża będąc na 

miejscu jest niewyobrażalnym (i niewyba-

czalnym!) błędem. By wejść na taras wido-

kowy najsłynniejszej wieży świata trzeba 

poświecić kilka godzin stania w kolejce. Ktoś, 

kto nie chce marnować czasu, powinien 

wybrać alternatywne miejsca, np. drugi 

co do wielkości drapacz chmur w Paryżu – 

Tour Montparnasse (normalny bilet w cenie 

około 15 euro). Ciekawostka: na jego elewacji 

pokazywane są często numery telefonów. 

Dobrze jest zadzwonić pod jeden z nich lub 

wysłać sms-a – w ten sposób można wes-

przeć rozmaite akcje charytatywne.

MIĘDZYNARODOWA STOLICA MODY, SERCE ARTYSTYCZNEGO 
ŚWIATKA, PEREŁKA W KORONIE NA SZLAKU 
ARCHITEKTONICZNYM, KUCHNIA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE, 
STOLICA FRANCJI – PARYŻ.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

JEŚLI PARYŻ, TO TYLKO  
Z ADRIA AIRLINES

Sztuka współczesna  wystawiana jest 

w Muzeum Pompidou, potocznie zwa-

nym Beaubourg (od dzielnicy, w której się 

znajduje) czy Rafinerią. Jest to również sie-

dziba głównej biblioteki publicznej Paryża. 

Z tarasu widokowego także można obejrzeć 

panoramę miasta.

Muzeum Orsay to głównie zbiory sztuki 

francuskiej młodszej od dzieł zgroma-

dzonych w Luwrze, a starszych od tych 

w Pompidou. Znajdziemy tam ekspozycje 

z zakresu fotografii, rzeźby, grafiki czy ma-

larstwa. Wśród dzieł są prace van Gogha, 

Edgara Degas, Auguste’a Renoira, a także 

Claude’a Moneta.

Współczesna architektura w dzielnicy La 

Defense stale się rozrasta. Jest to głównie 

ośrodek biznesowy i handlowy, ale także 

rozrywkowy – znajduje się tam „muzeum 

pod gołym niebem”. Najsłynniejszą budow-

lą jest La Grande Arche – Wielki Łuk.

Paryż, poza typowo francuskimi 

dzielnicami ma również indyjską, chińską 

czy afrykańską. Lokalne dania, produkty, 

przyprawy i inne, niesamowicie uroz-

maicone towary można nabyć w tamtej-

szych sklepach i restauracyjkach. Warto 

podkreślić jednak fakt, iż – dla własnego 

bezpieczeństwa – lepiej unikać przebywa-

nia tam po zmroku.

A może krótki instruktaż tego, jak 

zrozumieć paryżanina w jedną godzi-

nę? Show angielskiego komika Oliviera 

Giraud’a „How to become Parisian in one 

hour” odkryje smaczki tego zagadnienia. 

Spektakl obejrzało już ponad pół miliona 

widzów, a kolejni mają czas do 2017 roku. 

Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie 

showmana.

Jeśli spacer, to kanałem Saint Martin. 

Jest to niezwykle urocze miejsce, wzdłuż 

którego można spacerować, jeździć rowe-

rem, przechadzać się licznymi kładkami. 

Sam Kanał ma dziewięć śluz które niwelują 

25-metrową różnicę poziomów. Dla zmę-

czonych spacerami po mieście ratunkiem 

będzie wycieczka statkiem turystycznym.

Romantycy koniecznie powinni 

odwiedzić mosty Pont de Arts oraz L’Ar-

cheveche, słynące z  kłódek zakładanych 

przez pary – ma im to przynieść wieczne 

szczęście w miłości. ZD
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Romantics should definitely visit the 

Pont de Arts and the L’Archeveche bridges, 

known for padlocks put there by couples 

– doing so is supposed to bring eternal 

happiness in love. 

PARYŻ OD KUCHNI
Najlepsze naleśniki w Paryżu można zjeść 

w AuP’tit Grec, restauracyjce znajdującej się 

na 66 rue Mouffetard, przy stacji metra Place 

Monge. Nikogo już nie dziwi kolejka – na to, 

by złożyć zamówienie na słynne „crepe du 

chef” w wielu wersjach smakowych trzeba 

czekać w kolejce nawet 40 minut. Jedno jest 

pewne – nikt nie poczuje się zawiedziony!

Ulica Rue de Lappe blisko stacji metra 

Bastille to miejsce wręcz idealne dla fanów  

barhopping-u. To tu właśnie znajduje się 

mnóstwo klimatycznych lokali – barów, 

restauracyjek, klubów czy bistr, w których 

ceny są przystępne i na każdą kieszeń. Do-

datkową zachętą są zawsze „happy hour”, 

dostępne w wielu knajpach. Rue de Lappe 

to miejsce, w którym panuje swoboda, luz 

i wesoła atmosfera, nic więc dziwnego, że 

przewijają się tędy setki ludzi dziennie. 

Ponad stuletnia restauracja Bouillon 

Chartier przy 7 Rue du Faubourg Mont-

martre to godne polecenia miejsce z fanta-

stycznymi rodzinnymi tradycjami. Jest to 

miejsce, w którym czas jakby się zatrzymał 

– otwarta przestrzeń, elegancko ubrani 

kelnerzy, ład, porządek i godne polecenia 

dania w przystępnych cenach sprawiają, że 

każdy poczuje się tu wyjątkowo.

Kuchni regionalnej powinno się spróbo-

wać w Chez Gladines przy 44 boulevard 

Saint-Germain. Miejsce jest znane i lubiane 

przede wszystkim dzięki fantastycznym 

daniom kuchni baskijskiej.

Egzotycznie? Czemu nie! W całym Pary-

żu są setki lokali serwujących dania kuchni 

mniej lub bardziej egzotycznych – każdy 

turysta znajdzie coś dla siebie.

By zobaczyć wszystkie interesujące i war-

te odwiedzenia miejsca w Paryżu potrzeba 

mnóstwo czasu – kilka dni to zdecydowanie 

za mało. Źródłem przydatnych i bardzo 

inspirujących wskazówek, które odpowie-

dzą na podstawowe pytania turysty: co 

zwiedzać?, gdzie bywać?, co kupować, jeść 

 IN ENGLISH

WHAT TO SEE?
To be in Paris and not to see its panorama 

is an unconceivable (and unforgivable!) 

mistake. To enter the observation deck 

of the world’s most famous tower, you 

need to spend several hours standing 

in a queue. Someone who doesn’t want 

to waste time should choose alternative 

places, e.g. the second tallest skyscraper 

in Paris – Tour Montparnasse (normal 

ticket costs about 15 euro). Curiosity: on its 

elevation, there are often displayed phone 

numbers. It’s good to dial one of them or 

send a text message – in this way, you can 

support various charity actions. 

Modern art is exhibited in the Pompidou 

Centre, also known as Beaubourg (from the 

district in which it is located). It also houses 

the headquarters of the main public library 

in Paris. From its observation deck, you can 

admire the panorama of the city as well. 

In the Musée d’Orsay, you can chiefly see 

collections of French pieces of art that are 

younger than those in the Louvre, but older 

than the ones in the Pompidou Centre. 

There, we can find exhibitions from the 

field of photography, sculpture, graphic de-

sign or painting. Among other exhibits, we 

can find masterpieces of van Gogh, Edgar 

Degas, Auguste Renoir and Claude Monet.

Modern architecture in the district of La 

Defense is constantly spreading. It is chief-

ly a business, commerce and entertainment 

centre – there, we can find the “museum 

under the sky.” The most famous building is 

La Grande Arche.

Paris, apart from typically French 

districts, has also ones dominated by Hindi, 

Chinese or African cultures. Regional dish-

es, spices and other various goods can be 

bought in local shops and small restaurants. 

It is worth stressing that for safety reasons 

it is better to avoid going there after dusk. 

And how about a short tutorial of how 

to understand a Parisian in one hour? The 

show by an English comedian Giraud How 

to become Parisian in one hour will cer-

tainly cast some light on many interesting 

points in this subject. The spectacle has 

been watched by over 500 thousand view-

ers, and if someone wants to add to this 

number, they can do this till 2017. More 

details are available on the showman’s 

official website.

If you want to go for a walk, the best 

option is the Canal Saint-Martin. It’s an 

extremely charming place, along which you 

can take a stroll, ride a bike, and walk over 

multiple footbridges. The canal itself has 

nine sluices which balance the 25-metre 

difference in levels. Those who are tired of 

walking around the city may seek solace in 

a trip on a tourist ship. 

i pić? jest portal www.timeout.com, warto go 

odwiedzić przed każdą wycieczką!

Z Rzeszowa do Paryża można się dostać 

już od czerwca. Loty ze stolicy Podkarpacia 

do stolicy Francji realizowane są przez linie 

Adria Airlines dwa razy w tygodniu - w so-

boty o 14:40 i 17.20. 

 IN ENGLISH

PARISIAN CUISINE
You can eat the best pancakes in Paris in 

AuP’tit Grec, a tiny restaurant located at 

Rue Mouffetard 66, by the Place Monge 

underground station. No one is surprised at 

the queue anymore – to order the famous 

crepe du chef in various flavour versions 

you have to wait up to 40 minutes in 

a queue. One thing is certain – no one will 

feel disappointed!

The Rue de Lappe Street close to the Bastille 

underground station is a perfect place for fans 

of barhopping. It is there that many atmos-

pheric pubs are located – bars, restaurants, 

clubs or bistros with reasonable prices. An 

additional incentive is the so-called happy 

hour, practiced in many pubs. Rue de Lappe 

is a place, in which you can relax and enjoy 

freedom and cheerful atmosphere; no wonder 

that each day it attracts hundreds of visitors.

The Bouillon Chartier restaurant, which 

is over 100 years old and is located at Rue 

du Faubourg Montmartre 7, is a great pub 

with fantastic family traditions. It’s a place 

where time seems to stand still – the open 

space, elegantly clad waiters, peace and qui-

et, and meals in reasonable prices account 

for its exceptional atmosphere.

If you want to try local cuisine, you 

should go to Chez Gladines at Boulevard 

Saint-Germain 44. The place is known and 

appreciated chiefly because of its delicious 

dishes from the cuisine of the Basque 

people. Something more exotic? Why not! 

In the entire Paris, there are hundreds of 

restaurants serving dishes from more or 

less exotic places – each tourist will find 

something to their liking.

To see all places in Paris that are 

interesting and worth visiting you need 

loads of time – several days won’t cut it in 

the slightest. A great source of useful and 

inspiring tips which answer a tourist’s basic 

questions (such as what to see, where to go, 

what to buy, eat, drink, etc.) is the website 

www.timeout.com. It’s definitely worth-

while to visit it before each trip!

You will be able to travel to Paris from 

Rzeszow starting from June. Flights from 

the capital of Subcarpathia to the capital of 

France are realized twice a week.  
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MODNIE 
NA LOTNISKU

PORT LOTNICZY AIRPORT 

Sobotni wieczór, 7 maja, upłynął w Jasionce pod znakiem 

mody. Pasażerowie i zaproszeni goście mogli podziwiać po-

kaz kolekcji Basi Olearki, znanej rzeszowskiej projektantki, 

która zaprezentowała swój najnowszy zestaw ubiorów pod 

nazwą KIA MY WAY. W roli modelek wystąpiły między innymi 

siatkarki z ekstraklasowej drużyny Developresu Rzeszów. 

 IN ENGLISH

FASHION AT THE AIRPORT

The Saturday evening on 7th May was all about fashion. Passengers 

and invited guests could admire a fashion show of the newest col-

lection designed by Basia Olearka, a famous fashion designer from 

Rzeszow, who presented her newest set of clothes under the name of 

KIA MY WAY. Some of the models were players from the top league 

volleyball team Devlopres Rzeszow. 
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PORT LOTNICZY AIRPORT 

Dzisiejsze Korfu, niegdyś nazywane 

Kerfyrą, wciąż stoi starożytnością. 

W żadnym wypadku nie mamy tu 

na myśli zacofania, chodzi nam o to, 

co oferuje. Oto część druga praktycznego 

przewodnika po wyspie.

UROKI WYSPY
„Królowa jońskich wysp” to zaledwie 600 

km kw. powierzchni, na której znajdziemy 

mnóstwo bujnej i soczystej zieleni – nie bez 

powodu nazywana jest „zielonym sercem 

Grecji”. Wyjątkowego uroku i klimatu 

nadają jej piękne kwiaty, krzewy, rosnące 

na każdym kroku zioła i gaje oliwne. Wizy-

tówką wyspy jest niezwykle urozmaicony 

krajobraz. Na północnym wschodzie znaj-

duje się niewielkie pasmo górskie, z kolei na 

północnym zachodzie znajdziemy typowo 

nadmorskie obrazki. Południe Korfu to raj 

dla przyrodników. Rozciągają się tu piasz-

czyste wydmy, równiny i laguna Korisson 

– tu spotkać można liczne gatunki ptaków, 

żółwi czy jaszczurek.

Całą wyspę opływają krystalicznie czy-

ste wody Morza Jońskiego. Brzegi, mimo 

że często skaliste i strome, wypełnione są 

przeróżnymi plażami – od piaszczystych 

po żwirowe i kamienne. Wzdłuż brzegu 

ciągną się niewielkie, ale klimatyczne 

miejscowości i to właśnie one przyciągają 

najwięcej turystów – poza nimi znaleźć 

można miejsce, do których podróżni zaglą-

dają tylko sporadycznie.

JUŻ 1 MAJA RUSZYŁO NOWE POŁĄCZENIE Z PODRZESZOWSKIEGO 
LOTNISKA. RAZ W TYGODNIU, W NIEDZIELĘ, PASAŻEROWIE BĘDĄ 
MOGLI DOSTAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO NA WYSPĘ KORFU.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

KORFU, KRÓLOWA 
JOŃSKICH WYSP, CZ. II

PUNKTY OBOWIĄZKOWE
Ilu turystów, tyle opinii, ale coś dla siebie 

znajdzie każdy. Korfu oferuje wycieczki 

piesze, rowerowe, różnego rodzaju sporty 

wodne i lądowe, a także wyprawy szlakiem 

historii, religii, a nawet kulinariów.

Kerkira – miejsce, które koniecznie musi 

znaleźć się na liście. O wyjątkowości stolicy 

wyspy świadczy fakt, że wpisana została na 

listę UNESCO i jest dzisiaj jedną z najpiękniej-

szych i najbardziej zadbanych miejscowości 

w całej Grecji, oferującą mnóstwo atrakcji.

Warte zobaczenia są świątynie – Agios 

Spirydon z XVI wieku oraz XIX-wieczny 

kościół św. Jerzego. W wybudowanym 

w czasach Cesarstwa Bizantyńskiego 

Starym Forcie obejrzeć można pokazy 

świetlno-muzyczne, a dodatkowych emocji 

dostarcza wizyta w chłodnych lochach. 

Zajrzeć trzeba także do Nowego Fortu, 

z którego roztacza się widok na przepiękną 

panoramę miasta. Kerkirska starówka to 

labirynt wąskich uliczek, które ciągną się 

między bardzo zróżnicowanymi kamie-

niczkami, wybudowanymi na przestrzeni 

wieków przez Francuzów, Brytyjczyków 

oraz Greków, a to nadaje jej niepowtarzal-

nego klimatu. Wśród atrakcji starego mia-

sta znajdują się małe sklepiki, kawiarenki 

i restauracje, mydlarnie czy tłocznie oliwy.

Gouvia, Barbati i Nissaki – świetne 

miejsca dla wielbicieli sportów wodnych 

i motorowych.



Agios Spiridonas – tutejsza plaża to 

idealne miejsce wypoczynku dla rodzin 

z dziećmi.

Kasiopi – miasteczko, z którego rozciąga 

się widok na Albanię. Znajdują się tu 

i przepiękne plaże, i zabytki – świetnie za-

chowane ruiny zamku czy kościół Panagia 

Kassiopitrissa, wybudowany w miejscu 

starożytnej świątyni Zeusa.

Acharavi – miejscowość typowo tury-

styczna, w której znajduje się mnóstwo 

lokali gastronomicznych, a także jedna 

z najdłuższych plaż na Korfu, znany ogród 

cytrusowy oraz zabytki – łaźnie rzymskie 

i świątynia, niegdyś poświęcona prawdopo-

dobnie Apollowi.

Sidari – miasto znane z intensywnego 

życia nocnego i charakterystycznych 

formacji skalnych.

Paleokasrititsa – słynna zatoka pię-

ciopalczasta, popularna wśród turystów 

dzięki urokliwym restauracjom i sklepikom, 

a także czystym plażom. Najważniejsza 

z nich znajduje się nad zatoką La Grat-

ta – tutaj znajdziemy mnóstwo atrakcji 

dla lubiących adrenalinę, a także Błękitne 

Groty, do których można wpłynąć łodzią 

z przeszklonym dnem. W pobliżu miasta 

znajduje się wzgórze, na którym rozcią-

gają się tradycyjne greckie wioski – Krini, 

Lakones i Makrades. Nad nimi wznoszą się 

ruiny Zamku Aniołów, a niedaleko – męski 

monastyr Theotokos z charakterystyczną 

dla Korfu dzwonnicą.

Kavos – niegdyś wioska rybacka, dziś 

imprezowa stolica wyspy.

Gastouri – miejsce, w którym wakacje 

spędzała austriacka cesarzowa Sisi. Znajdu-

je się tu jeden z najpiękniejszych ogrodów 

na wyspie z imponującą kolekcją posągów 

rozstawionych wśród drzew i krzewów. 

Opisane wyżej miejsca, to tylko nie-

wielka część tego, co warto zobaczyć na 

Korfu. Najlepszym źródłem informacji 

są sami mieszkańcy – warto pytać ich, 

co można zobaczyć, gdzie pojechać, aby 

jeszcze pełniej i ciekawiej spędzić czas na 

tej pięknej wyspie. 

 IN ENGLISH

CORFU, THE QUEEN  
OF IONIAN ISLANDS, PART 2

ALREADY ON 1ST MAY, A NEW CONNECTION 
WILL BE LAUNCHED FROM THE AIRPORT 
NEAR RZESZOW. ONCE A WEEK, ON SUNDAYS, 
PASSENGERS WILL BE ABLE TO TRAVEL 
DIRECTLY TO CORFU. 

Today’s Corfu, once called Kerkyra, still 

has a strong ancient feel to it. By no 

means do we mean underdevelopment, 

we are talking about the things it offers. 

Below is the second part of the useful 

guide to the island.

CHARMS OF THE ISLAND
“The queen of Ionian islands” occupies 

mere 600 cubic meters, on which we can 

find a plethora of lush and succulent flora 

– it’s not without a reason that the island is 

commonly referred to as “the green heart 

of Greece.”

What adds to its exceptional charm 

and climate are beautiful flowers, shrubs, 

omnipresent herbs and oil groves. The 

island’s flagship is an immensely diversified 

landscape. In the northeast, there is a small 

mountain range, whereas in the northwest 

we can find typical seaside views. The south 

of Corfu is a genuine paradise for natural sci-

entists. Not only can they admire stretching 

sand dunes, vast plains and the Korission 

lagoon, but they can also meet multifarious 

species of birds, tortoises or lizards. 

The entire island is surrounded by 

crystal clear waters of the Ionian Sea. 

Coasts, although often rocky and steep, are 

filled with beaches of diverse types – from 

sandy to gravelled or stony. Along the coast, 

there stretch small but climatic towns, and 

it is they that attract the great majority of 

tourists – apart from them, there are only 

few places which are visited.

MUST-SEES
So many tourists, so many opinions, but 

everyone will find something for them-

selves. Corfu offers walking and biking 

trips, different water and land sports, as 

well as trips following the trail of history, 

religion and even cuisine.

Kerkira – a place which simply has to be 

on the list. The greatest proof of the capi-

tal’s uniqueness is that it has been included 

in the UNESCO list, and now is one of the 

most beautiful and most well maintained 

cities in the entire Greece, offering a whole 

gamut of attractions.

What is also worth seeing are some 

temples – the Agios Spirydon from the 

16th century and 19th century St. George’s 

Church. In the Old Fortress, built in the 

times of the Byzantine Empire, you can 

see shows featuring light and sound, and 

if you crave additional emotions, you 

just have to go downstairs and visit cold 

dungeons. You also have to peek into the 

New Fortress, from which you can admire 

the beautiful panorama of the city. The old 

city is a labyrinth of narrow streets, which 

run between rows of very varied tenement 

houses, built over time by the French, the 

British, and the Greek, and they render the 

place exceptionally atmospheric. Among 

many attractions of the old city, there are 

small shops, cafes, restaurants, soap shops 

or oil pressing plants.

Gouvia, Barbati and Nisaki – great places 

for fans of water and motor sports.

Agios Spiridonas – the local beach is 

a perfect place for families with kids who 

just want to relax.

Kassiopi – a town, from which you can 

admire the view of Albania. There are not 

only breathtaking beaches there, but also 

historical monuments, e.g. the well-main-

tained ruins of the castle or the church of 

Panagia Kassiopitrissa, built in the place of 

the ancient temple dedicated to Zeus.

Acharavi – a typically touristic town, in 

which there are numerous restaurants, as 

well as one of the longest beaches on Corfu, 

a famous citrus garden and many notable 

historical buildings and monuments, such 

as Roman baths and a temple which was 

probably dedicated to Apollo.

Sidari – a town known from its intensive 

nightlife and characteristic rock formations.

Palaiokastritsa – a known bay, popular 

among tourists due to its charming restau-

rants, small shops and clean beaches. The 

most important one is located by the La 

Gratta bay, where there is a profusion of 

attractions for those who enjoy adrenaline 

rush, as well as “Blue Caves”, which you 

can enter on a boat with a transparent bot-

tom. In the city’s vicinity, there is a hill on 

which we can find many traditional Greek 

villages – Krini, Lakones and Makrades. In 

their midst, we can see the towering ruins 

of the church called Kiria ton Angelon, 

and not far away there is also a male 

Theotokos monastery with a bell tower 

characteristic for Corfu.

Kavos – once a fishing village, now the 

partying centre of the island.

Gastouri – a place where the Austrian 

empress Sisi used to spend her holidays. 

There, we can enjoy the charms of one of 

the most beautiful gardens on the island, 

with an impressive collection of statues 

placed among trees and bushes.

The places described above are only 

a small portion of what’s worth seeing on 

Corfu. The best source of information are 

the local people themselves – it would be 

worthwhile to ask them what to see and 

where to go, just to enjoy the stay on the 

island to the fullest. ZD
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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

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 08:00 09:00 FR8063 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

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 09:35 12:35 FR8064 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.06.2016 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 05.06.2016 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

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (Od 04.06.2016) 14:40 16:50 JP325 CRJ7

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

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. (od 04.06.2016) 17:20 19:35 JP326 CRJ7

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 17:50 18:40 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 06:30 10:15 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 


























