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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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





SAM PRZYZNAJE, ŻE NIE DO KOŃCA WIE, CO OZNACZA BYCIE ARTYSTĄ. STA-
JE SIĘ NIM SAMOZWAŃCZO CZY DOPIERO WTEDY, GDY TWÓRCA I TWORZYWO 
ZDOBĘDĄ AKCEPTACJĘ ODBIORCÓW? KRZYSZTOF ZALEWSKI JAKO KOMPO-
ZYTOR I AUTOR TEKSTÓW ZOSTAŁ DOCENIONY ZARÓWNO PRZEZ BRANŻĘ 
MUZYCZNĄ, JAK I SŁUCHACZY. JAKO ODTWÓRCA DOROBKU NIEMENA ZYSKAŁ 
RÓWNIE DUŻO. PO WYSŁUCHANIU JEGO INTERPRETACJI NA ALBUMIE „ZALEW-
SKI ŚPIEWA NIEMENA” NIKT NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE JEDEN I DRUGI SĄ WIEL-
KIMI ARTYSTAMI. CZY TO KWESTIA SZCZĘŚCIA, CZY TALENTU?

WIĘCEJ 
SZCZĘŚCIA 

NIŻ ROZUMU

W I Ę C E J  S Z C Z Ę Ś C I A  N I Ż  R O Z U M U

TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIE Szymon Szcześniak

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



N A  PI E RWS Z E  S P O T K A N I E 
S Z E D Ł E M  PR Z E R A Ż O N Y, 

Ż E  B Ę DĘ   M U S I A Ł 
Z M I E R Z YĆ  S I Ę   Z   DWOM A 

A RT YS TA M I ,  KT ÓR Z Y  N I E 
D O Ś Ć ,  Ż E  SĄ  W YJĄT KOWO 

Z D OL N I ,  T O  J E S Z C Z E 
Z N A N I  W   B R A NŻ Y.

Czy wszystko w muzyce już było?
Nie. Myślę, że jako gatunek posługujący się muzyką, 
dopiero liznęliśmy powierzchni możliwości, które mu-
zyka daje. Faktem jest, że w naszej europejskiej tradycji 
mamy 12 półtonów i w tym obrębie pewnie powiedzieli-
śmy już większość rzeczy, natomiast to jest tylko jeden 
sposób patrzenia na muzykę. A ta mocno się rozwinie, 
czeka nas jeszcze wielka ewolucja i w jakiś inny sposób 
za kilkadziesiąt czy kilkaset lat za pomocą dźwięków bę-
dziemy wyzwalać emocje.

Rozmawiamy kilka dni po rozdaniu tegorocznych 
Fryderyków. Zdobyłeś trzy statuetki w kategoriach: 
Nowe Wykonanie, Utwór Roku i Teledysk Roku. 
Zadałam pytanie o to, czy w muzyce już wszystko 
było, trochę w kontrze do kolejnego pytania - jak 
napisać utwór roku? Jak stworzyć coś tak świeżego 
na miarę przeboju roku?
Czy na pewno nowego i świeżego? Ludzie lubią najbardziej 
te piosenki, które już gdzieś słyszeli. Utwór „Początek” 
czerpie garściami z innych utworów, które cieszyły się po-
pularnością. Z jednej strony to swego rodzaju przypadek, 
że akurat ten utwór tak spodobał się publiczności, a z dru-
giej myślę, że  chodzi o proces tworzenia, połączenia 
mnie i Dawida (Podsiadło – przyp. red.). W ciągu kilku 
spotkań narobiliśmy dużo więcej piosenek, więc może 
jeszcze niektóre z nich ujrzą światło dzienne. Na pierwsze 
spotkanie szedłem przerażony, że będę musiał zmierzyć 
się z dwoma artystami, którzy nie dość, że są wyjątkowo 
zdolni, to jeszcze znani w branży. Wychodząc z domu, 
przeglądałem jeszcze twarde dyski z ostatnich 10 lat z ja-
kimiś niewykorzystanymi pomysłami, gdzieś trafiłem na 
riff, który potem stał się tym wiodącym w „Początku”. Ale 
oprócz tego przyniosłem z sześć innych pomysłów, a po-
tem już na miejscu okazało się, że jedyna moja szansa, (tak 
sobie wyobrażałem), jest taka, żeby kolegom absolutnie 
nie pozostawić pola do popisu, więc jak z karabinu maszy-
nowego atakowałem ich kolejnymi pomysłami.

Poddali się?
Tak, o dziwo się poddali. Kortez jest bezproblemowy, 
skupiony na tym, co robi, wypowiada się w swojej mu-
zyce i jest w niej spełniony, więc nie miał potrzeby, żeby 
rywalizować, konkurować, zaznaczać terenu. Z Dawidem 

chyba próbowaliśmy się ścigać i to dało najlepsze efekty, 
bo ja przy nim wymyślałem lepsze melodie, niż gdyby go 
nie było i on też jakoś się starał, wymyślał kolejne wersje. 
Fajnie byłoby założyć z Dawidem zespół, myślę, że w ty-
dzień mielibyśmy absolutnie przebojową płytę. 

Boysband?
Boysband to już chyba nie, bo będę siwy wtedy. Pojedziemy 
w świat i zobaczymy, co na świecie o nas myślą. (śmiech)

Ale jeśli chodzi o „Początek”, to procentowo szala 
przeważa na twoją stronę, ty jesteś głównym 
autorem przeboju.
Tak, jest to głównie moja piosenka. Dawid zmienił jeden 
wers w tekście i wymyślił melodię do zwrotek, reszta jest 
tak naprawdę moja. Koledzy wprowadzali jeszcze aranża-
cyjne zmiany. Marcin Macuk był takim trochę kierowni-
kiem, a Olek Świerkot, znakomity producent i gitarzysta, 
który na co dzień gra z Dawidem, też coś od siebie dorzu-
cił. Ja już uczestniczyłem kilka razy w orkiestrze Męskiego 
Grania, ale to, co wydarzyło się w  zeszłym roku z  mojej 
perspektywy było najprzyjemniejszym doświadczeniem. 
Może dlatego, że wszyscy całą orkiestrą znaliśmy się 
z  różnych wcześniejszych składów, prawdziwie się lubili-
śmy  i  szanowaliśmy. Atmosfera na próbach była przeza-
bawna, ale też pełna wytężonej pracy.

W dodatku miło być dyrygentem orkiestry.
Miło być, ale nie wiem, czy to ja byłem tym dyrygentem. 
Musi być ktoś, kto podejmuje decyzje, ale w  tym roku 
wszystko zapadało zupełnie demokratycznie. Każdy do-
rzucał coś przy aranżowaniu kolejnych piosenek, które 
wcielaliśmy do repertuaru i  trochę  pod wodzą Macuka, 
trochę  pod moją, byliśmy w stanie dojść do kompromisu. 
I łza się w oku kręci, że było to tylko 7 koncertów i musiało 
się rozpaść.

Drugą statuetkę otrzymaliście za Teledysk Roku. To 
też wyjątkowy klip, bo nakręcony mastershotem. 
Tak, jestem bardzo dumny z tego teledysku. Szczęśliwie 
udało nam się  zrealizować wszystkie polecenia reżyse-
ra i  stanąć w  odpowiednich miejscach, w  odpowiednim 
czasie. Ukłony dla reżysera Tadeusza Śliwy, bo pięknie 
to wszystko wymyślił i  oświetlił, na jednej hali stworzył 
tak naprawdę kilka różniących się od siebie miejsc. Ale 
jestem też bardzo dumny z  tego teledysku, bo uparłem 
się, żeby dźwięk nagrać  na żywo i  tak naprawdę to był 
pomysł managera Dawida, który tak zaszczepił mi ten 
pomysł w głowie, że nie chciałem się go pozbyć. Wszyscy 
mówili, że się nie uda, chcieli puścić playback, ale ja się 
uparłem. Rozpisałem nawet matematycznie, jak to zro-
bić, żebyśmy to ugrali na żywo. Kupiłem specjalny looper 
i  robiliśmy próby w  trójkę: ja, Dawid i  Olek Świerkot, 
o którym wspomniałem wcześniej. I przez tydzień u mnie 
w  maleńkiej sali prób robiliśmy ciężkie próby, grając, 
cały czas chodziliśmy w miejscu, żeby przyzwyczaić się 
do tego, że trzeba będzie biegać po tej hali. Jest to rzecz 
może nie bez precedensu, bo to żadna tajemnica, że inspi-
rowaliśmy się teledyskiem Justina Timberlake’a.  Ekipa 
Tadeusza Śliwy – by jeszcze bardziej udowodnić, że nie 
mamy szans, żeby to się udało – napisała do ekipy Justina, 
która, o dziwo, potraktowała nas poważnie i nawet wysła-
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Jaki był twój złoty środek przy pracy nad tym 
repertuarem - jak nie kopiować, a jak nie zwariować 
w tę stronę, gdzie Niemen nie byłby już Niemenem?
Główny klucz to brak myślenia. Nie można przeintelek-
tualizować, nie można skupiać się za bardzo, ważyć plu-
sów i  minusów, zastanawiać się - wszystko działałoby na 
niekorzyść. Uczyłem się  tych melodii utkanych różnymi 
melizmatami i starałem się śpiewać najlepiej jak umiem. 
To jakoś samo się ułożyło. Jestem na pewno dumny z tej 
płyty przede wszystkim dlatego, że dzięki temu, że ona 
uzyskała popularność, udało nam się przywrócić niektóre 
zupełnie zapomniane piosenki Niemena. Było wiele prób 
śpiewania Niemena, wszyscy śpiewali „Dziwny jest ten 
świat” i „Jednego serca”. Natomiast my przypomnieliśmy 
utwory z płyt „Terra Deflorata”, „Aerolit” czy „spodchmu-
rykapelusza”, a więc takie piosenki, które mało kto pamię-
ta. Niemen pisał je w późnym okresie swojej kariery, kiedy 
zrezygnował z gigantycznej popularności na rzecz poszu-
kiwań muzycznych, stąd aranże na tych późniejszych pły-
tach są bardzo trudne. Są to piosenki z pięknymi melodia-

ła scenariusz co trzeba zrobić, żeby ten dźwięk na żywo 
nagrać. Zrobiliśmy to pewnie za ułamek kwoty, którą tam 
poświęcono na to i wszystko się udało. Jednak ten polski 
upór zadziałał na korzyść.

Nagroda numer trzy w kategorii Nowe Wykonanie 
za album „Zalewski śpiewa Niemena”. Mówi się na 
mieście, że nikt wcześniej nie zaśpiewał i nikt nigdy 
więcej nie zaśpiewa już tak Niemena jak Zalewski.
„Cola już nigdy nie będzie smakować jak tamtego lata, 
a wódka nie będzie taka zimna...”. Mam wiele do zarzu-
cenia mojej interpretacji Niemena na tej płycie, może 
dlatego że nagraliśmy to w ciągu 3 dni, na żywo, tak jak 
się to robiło onegdaj. Kiedy już zagrałem z 60 koncertów 
z tym materiałem i już nauczyłem się go wykonywać, to 
wiele rzeczy zaśpiewałbym dużo lepiej. Natomiast mam 
chyba rzeczywiście więcej szczęścia niż rozumu, bo pory-
wać się na mistrza, któremu stawia się w Polsce pomniki, 
to ryzykowny pomysł, bo istniała duża szansa, że ludzie 
mnie ukamienują za szarganie świętości. ZD
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mi, znakomitymi, często gorzkimi, tekstami, 
które Niemen pisał sam. To nie było wykalku-
lowane, chcieliśmy zrobić taki przegląd twór-
czości Niemena na tej jednej, krótkiej płycie.

Jak powstawały przeboje wtedy, w czasach 
Niemena, a jak dziś pisze się przebój? 
Widzisz jakieś różnice albo podobieństwa?
Na pewno teraz wykorzystuje się technologie 
i komputery. Może powstaje ich trochę więcej, 
bo więcej jest ludzi na świecie, więcej osób ma 
dostęp do technologii, która pozwala na two-
rzenie piosenek. Tak naprawdę każdy, kto ma 
laptopa w  domu, może nagrać  płytę, kiedyś 
trzeba było zdobyć kontrakt fonograficzny, iść 
do studia nagrań, wyłożyć mnóstwo pienię-
dzy. Chyba George Harrison powiedział i zda-
je się wtórował mu Elton John, że albo piosen-
ka powstanie w 20 minut, albo nie powstaje. 
Czasami dwa lata męczę się nad jednym nu-
merem, ale „Początek” tak naprawdę powstał 
w 3 godziny. Mogę chyba zaufać panom, któ-
rzy narobili tych nieśmiertelnych przebojów 
i  pokusiłbym się o  zgodę  na taką teorię, że 
przebojowa piosenka musi powstać  szybko - 
odblokowuje się jakiś czakram i wylewasz na 
papier to, co masz w sobie czy przekładasz to 
na akordy, melodie, a jeżeli próbujesz do tego 
podejść intelektualnie, to nie będzie to miało 
takiego wpływu ludzi. 

Czy Niemen odnalazłby się w dzisiejszym 
świecie, a ty odnalazłbyś się w czasach 
Niemena?
Myślę, że tak. Niemen byłby wielką gwiazdą. 
Mimo zalewu plastikowej muzyki myślę, że 
ludzie doceniliby jego ogromny talent i  od-
nalazłby się w każdych czasach. Jak w filmie 
Allena „O  północy w  Paryżu”, wszyscy tęsk-
nimy za czasami, których nie było nam dane 
doświadczyć. Więc ja kiedyś strasznie chcia-
łem być francuskim muszkieterem, bo mia-
łem 8 lat i czytałem „Trzech muszkieterów”, 
a potem żałowałem, że nie urodziłem się dużo 
wcześniej i nie załapałem się na lato miłości 
i  cały ruch hipisowski. Więc jakbym mógł 
się z Niemenem zamienić, to pewnie zderzył-

. . .W I Ę C E J  O S Ó B  M A  D O S T Ę P  D O  T E C H N O L O G I I , 
K T Ó R A  P O Z WA L A  N A  T WO R Z E N I E 
P I O S E N E K .  TA K  N A P R AW D Ę   K A Ż DY,  K T O  M A 
L A P T O PA  W   D O M U,  M O Ż E  N AG R AĆ   P ŁY T Ę , 
K I E DY Ś  T R Z E B A  B Y Ł O  Z D O B YĆ   KO N T R A K T 
F O N O G R A F I C Z N Y,  I Ś Ć  D O  S T U D I A  N AG R A Ń...

W I Ę C E J  S Z C Z Ę Ś C I A  N I Ż  R O Z U M U
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

dla H15 Boutique Hotel za udostępnienie wnętrza na 
potrzeby wywiadu.
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T R Z E BA  PR AC OWAĆ 
JA K  N A J W I Ę C E J,  W T E DY 
J E S T  S Z A N SA ,  Ż E  K I E DY 

PR Z YJ DZ I E  MOM E N T  W E N Y, 
T O  JĄ  UC H W YC I M Y.
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bym się jak z betonowym murem z szarą, ko-
munistyczną rzeczywistością, która Niemena 
otaczała, ale myślę, że muzyka była jedną 
z tych rzeczy, dzięki której można było od tej 
rzeczywistości uciec i znaleźć punkty wspól-
ne z resztą świata.

Ile w komponowaniu jest talentu, a ile 
szczęścia?
Mam za krótkie doświadczenie w  kompono-
waniu - nie licząc płyty „Pistolet”, napisałem 
tak naprawdę 2 płyty, miałem okazję także 
popisać kilka utworów z  okazji jakichś du-
etów czy Męskiego Grania. Jednak napisałem 
jeszcze zbyt mało piosenek, żeby stwierdzić: 
Tak, chodzi o to albo o tamto. 

W takim razie wena to mit czy fakt? 
Wena to na pewno fakt, natomiast ona sama 
nie wystarczy. Jeśli siadasz codziennie od 10. 
do 17. z długopisem i kartką, to jeżeli ta wena 
przyjdzie o 13.05, to jesteś przygotowany i na-
piszesz to, co masz napisać, a jeśli zajmujesz 
się czymś innym, to nawet jeżeli ta wena 
przyjdzie, to jej nie zauważysz, przemknie jak 
wiatr. Trzeba pracować jak najwięcej, wtedy 
jest szansa, że kiedy przyjdzie moment weny, 
to ją uchwycimy.

Na popularność artysty składa się też 
wizerunek, dziś chyba trudno sobie 
wyobrazić artystę wyprzedającego 
koncerty czy sprzedającego płyty, takiego, 
który otrzymuje nagrody, a który nie dba 
o to, jak ta muzyka jest opakowana. Na 
tym też trzeba się skupiać, ty także o ten 
wizerunek dbasz.
Myślę, że zawsze trzeba było się na tym sku-
piać, ja po prostu przez jakiś  czas tego nie 
dostrzegałem, mimo że byłem fanem naj-
pierw Queen, potem wyznawcą Bowiego, co 
zostało do dziś. I  jak spojrzymy chociażby 
na Freddiego Mercurego i  Davida Bowiego, 
to obaj bardzo dbali o  to, jak ta muzyka 
była opakowana. To są rzeczy nierozłączne. 
Popatrzymy na lata 90. - grunge, Nirvanę, 
Pearl Jam, Soundgarden. Z jednej strony my-
ślisz sobie - chłopaki grają w  wyciągniętych 
flanelowych koszulach - a z drugiej strony to 

z Moniką Brodką pomogła mi otworzyć oczy 
na  ten aspekt sztuki, bo ona zawsze dbała 
o wizualną stronę koncertów, oprócz tego, że 
sama miała ciekawe, odjechane i oryginalne 
stroje, to też dbała o  to, żebyśmy my, czyli 
zespół jej towarzyszący też nie wyglądali jak 
psu z gardła. 

To ona jest autorką konceptu okładki 
twojego albumu „Złoto”. 
Tak. Cały ten koncept, żeby na mojej głowie 
pokazać morze czy góry, wykorzystując zdję-
cie, na którym Yulka Wilam oblepiła mnie 
zlotem, to był pomysł Moniki.

Jak procentowo wygląda skład artysty?
70% to woda, reszta jakieś związki węgla, 
kości, mięso. Tak wygląda artysta. (śmiech) 
Artysta to dziwne słowo, nigdy się nie zasta-
nawiałem, co ono znaczy. Głupio o sobie mó-
wić, że jest się artystą, bo samo to określenie 

właśnie to miało wpływ na modę, wszyscy 
potem chcieli tak wyglądać, więc jedno wy-
nika z  drugiego. Teraz też  żyjemy w  epoce 
obrazkowej, nie ma czegoś takiego jak  mniej 
ważny koncert, bo na każdym koncercie 
wszyscy mają telefony komórkowe i  gdzie-
kolwiek by się nie zagrało, materiał może tra-
fić na YouTube. Moja kilkuletnia współpraca 
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bie, że troszkę za mało emocji mam w życiu, 
więc dorzucę sobie coś takiego, przez co nie 
będę  mógł spać tygodniami, więc wymyśli-
łem, że zagram solo na Torwarze. 26 kwietnia 
będę  więc występował zupełnie sam w  wiel-
kiej hali, grając na szeregu rozmaitych instru-
mentów, zapętlając to na różnych looperach 
i tworząc na żywo piosenki. Scena będzie na 
środku, żeby można było mnie dokładnie wi-
dzieć. Będą też operatorzy, wielkie telebimy, 
żeby było widać, kiedy wciskam odpowiednie 
guziki i pętlę te kolejne rzeczy.

Powstanie z tego materiał wideo?
Może się  uda. Żeby była jasność, ja nigdy 
nie korzystam na koncertach „SOLO ACT” 
z  żadnych półproduktów czy przygotowa-
nych wcześniej podkładów, więc wszystko, 
co publiczność usłyszy,  będzie powstawało 
wtedy na żywo. Jeśli coś krzywo zapętlę albo 
źle zagram, to słuchacze będą musieli to wy-
trzymać aż piosenka się skończy. Odeśpię to, 
zacznie się maj, majówki, juwenalia, tego typu 
imprezy, a   potem przychodzi lato i są różne 
festiwale, więc też cały będę grać. Środki ty-
godnia, bo wtedy mam trochę  więcej czasu, 
spędzam na tworzeniu materiału na następny 
krążek, bo kiedy „emocje już opadną jak po 
wielkiej bitwie kurz”, to pewnie w październi-
ku wejdę do studia i zarejestruję materiał na 
nową płytę, która wyjdzie prawdopodobnie 
z początkiem roku przyszłego. Chciałbym do-
brze się do tego przygotować. 

ENGLISH 

MORE BY LUCK THAN JUDGMENT

He admits he is not quite sure what it means 
to be an artist. Do you usurp the title or 
do you become one when your work gains 
the acceptance of its recipients? Krzysztof 
Zalewski has been recognised as a composer 
and songwriter both by the music industry and 
the audience. He has also been renowned for 
performing Niemen’s songs. After listening 

A RT YS TA  M U S I  BYĆ  C Z Ł OW I E K I E M 
W R A Ż L I W Y M ,  KT ÓRY  M A  W EW N Ę T R Z N Ą 
P O T R Z E B Ę  T WOR Z E N I A .  N I E  W I E M , 
C Z Y  A RT YS TĄ  J E S T  C Z Ł OW I E K ,  KT ÓRY 
P O  PRO S T U  T WOR Z Y,  C Z Y  A RT YS TĄ 
J E S T  C Z Ł OW I E K ,  KT ÓRY  T WOR Z Y 
D OB R E  R Z E C Z Y,  C Z Y  A RT YS TA  T O...

W I Ę C E J  S Z C Z Ę Ś C I A  N I Ż  R O Z U M U

we dla innych, ale chyba jest niezbędne, żeby 
robić to, co się robi, bo jednak wychodzę, żeby 
być na froncie sceny, światło idzie na mnie. 
Jak mówił Michnikowski: „Komplementów, 
nawet bzdurnych, strasznie się przyjemnie 
słucha”, więc przyjemnie jest słyszeć, kiedy 
ktoś cię  docenia, a  z  drugiej strony trzeba 
uważać, żeby to ego nie wyrosło za bardzo, bo 
wtedy można stracić  kontakt z  rzeczywisto-
ścią i z oczu zejdzie ci to, co jest w życiu ważne, 
więc ego jest potrzebne, ale też groźne.

A co jest w życiu ważne? 
Muzyka, miłość, seks, jedzenie. Chyba 
tyle. No, może jeszcze literatura i  sztuka. 
(uśmiech)

Idzie wiosna, jak będzie wyglądał nowy 
sezon Zalewskiego? 
Jestem w  trakcie trasy koncertowej, która 
odbywa się głównie wiosną. Pomyślałem so-

wydaje mi się nobilitujące, więc lepiej powie-
dzieć to o kimś niż o sobie. Artysta musi być 
człowiekiem wrażliwym, który ma wewnętrz-
ną potrzebę tworzenia. Nie wiem, czy artystą 
jest człowiek, który po prostu tworzy, czy ar-
tystą jest człowiek, który tworzy dobre rzeczy, 
czy artysta to po prostu człowiek, który zaj-
muje się jakąś dziedziną sztuki, czy artysta to 
jest człowiek, który tworzy faktycznie sztukę, 
czy osiągnął jakiś poziom. To pytania trochę 
na granicy językoznawstwa i filozofii.

A gdzie obok tych mięśni, kości i serca jest 
miejsce na ego artysty?
Ego w  zasadzie zajmuje chyba 90% artysty. 
Więcej niż woda. Nie wiem, jak u  innych, ja 
na pewno mam dosyć poważnie rozdęte ego. 
O tyle dobrze, że mam tego śladową świado-
mość, więc raz na jakiś czas próbuję je odpom-
pować, przekłuć ten balonik, zanim stanie 
się uciążliwy dla innych. Może to być uciążli-ZD
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much, but on the other hand, I  think it’s 
about the process of creation, the combina-
tion of me and Dawid [Podsiadło – Editor’s 
note]. We’ve met a few times and recorded 
many more songs, and perhaps some of 
them will come out one day. At the begin-
ning, I was terrified of facing two incredibly 
talented and popular artists. Before I went 
there, I browsed some unused ideas from 
the last 10 years and I found a riff which 
later became the leading one in ‘Początek’. 
I also brought six other ideas – I thought 
that my only chance was not to give the oth-
ers a free hand, so I bombarded them with 
plenty of ideas.

We are meeting a few days after this 
year’s Fryderyk Awards ceremony. 
You won in three categories: New 
Interpretation, Song of the Year, and 
Video of the Year. I’ve asked whether 
everything has already been done in 
music in contrast to another question 
– how to write the song of the year? 
How to create a jingle so fresh that it 
becomes the song of the year?
Is it really new and fresh? What people like 
the most are songs which they’ve heard 
somewhere. The song ‘Początek’ draws 
on other popular songs. On one hand, it’s 
a coincidence that the audience liked it so 

to his interpretations on ‘Zalewski śpiewa 
Niemena’, there is no doubt that they are both 
great artists. Is it luck or is it talent?

Has everything been done in music?
No. I  think that as a species, we’ve only 
touched upon the multitude of possibili-
ties of music. In our European tradition, 
there are 12 semitones, and we’ve prob-
ably exhausted most of the possibilities 
here, but this is only one way to approach 
it. Music is going to develop and evolve, 
and somehow in several dozen or several 
hundred years, we will be able to arouse 
emotions through sounds.



Świerkot, a brilliant producer and guitar play-
er, who plays with Dawid, added some ideas, 
too. I’d participated in Męskie Granie a few 
times before, but the last year’s edition was 
the best one to me. Perhaps it’s because we 
knew each other in the orchestra from differ-
ent previous projects, we liked and respected 
each other. The atmosphere during rehears-
als was great, but also very productive.

And it was nice to conduct the orchestra.
It was, but I’m not sure whether I was that 
conductor. Someone has to make decisions, 
but that year, all decisions were made dem-
ocratically. Each of us came up with some 
ideas on the arrangements, which we later 
added to our repertoire and a little under 
Macuk’s command, a little under mine, we 
were able to reach a compromise. It’s a pity 
we split up after only seven concerts.

You won the second award for the Video 
of the Year. The video was unusual, too, 
because it was a master shot. 
Yes, I’m very proud of it. We managed to car-
ry out all hints of the director and stand in 
the right place at the right time. It’s a great 

They gave in?
Surprisingly, yes. Kortez is easy-going, 
concentrated on his job, expresses himself 
through his music, and feels fulfilled, so he 
doesn’t need to compete or mark out his 
territory. Me and Dawid, on the other hand, 
were competing, and this produced the best 
effects. While working with him, I came up 
with better melodies than I would have on my 
own, and he was doing his best, too, coming 
up with more and more versions. It’d be great 
to set up a band with Dawid; I think that we’d 
make a great album in a week.

A boys band?
Maybe not a boys band, because I’d be sil-
ver-grey. We’ll see what the world will think 
of us. (chuckles)

As regards ‘Początek’, the scales turned 
in your favour, because you’re the main 
author of the hit.
Yes, it’s mostly my song. Dawid changed one 
line in the lyrics and wrote the verse melody, 
the rest is practically mine. They also intro-
duced some changes in arrangement. Marcin 
Macuk was a  kind of manager, and Olek 

W I Ę C E J  S Z C Z Ę Ś C I A  N I Ż  R O Z U M U

credit to Tadeusz Śliwa, the director of the 
video, because he planned it beautifully and 
set the lights properly; he arranged a few 
different places in one hall. But I’m also 
very proud of that video, because I wanted 
to record the sound live – to be honest, it 
was an idea of Dawid’s manager, but I liked 
it so much that I didn’t want to give it up. 
Everyone told me it wouldn’t work; they 
wanted to lip-sync, but I insisted. I even 
wrote it out mathematically how to play it 
live. I bought a special looper, and the three 
of us – me, Dawid, and Olek Świerkot, whom 
I’ve mentioned before – rehearsed it. For 
a week, in my small rehearsal room, we were 
rehearsing, playing, and pacing to get used 
to running around that hall. Maybe it’s not 
unprecedented, because it’s no secret we 
drew inspiration from Justin Timberlake’s 
video. Tadeusz Śliwa’s crew – to prove their 
point that it couldn’t work – wrote to Justin’s 
crew, who – surprisingly – treated us seri-
ously and even sent us some guidelines on 
how to record that sound live. We proba-
bly did it for a small part of what they’d spent 
on their video, but it worked. Our Polish 
stubbornness worked to our advantage.ZD
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marily because its popularity allowed to re-
store some long-forgotten Niemen’s songs 
to their former glory. Many people tried 
to sing Niemen; they all sang ‘Dziwny jest 
ten świat’ and ‘Jednego serca’. We, on the 
other hand, referred to songs from ‘Terra 
Deflorata’, ‘Aerolit’ and ‘spodchmurykape-
lusza’ – songs which few people remember. 
Niemen wrote them in the later period of 
his career, when he gave up huge populari-
ty for his artistic search, so arrangements 
on his later albums are very difficult. These 
songs have beautiful melodies and excel-
lent, although often bitter, lyrics written 
by Niemen himself. It wasn’t calculated; 
we wanted this album to be an overview of 
Niemen’s works.

How were songs written in Niemen’s 
times and how are they written 
nowadays? Do you see any differences 
or similarities?
Nowadays, technologies and computers are 
used in the process. Perhaps, more songs are 
made, because there are more people in the 
world, more people have access to technolo-
gies used for making music. Nowadays, to re-
cord an album, you only need a laptop; in the 
past, you had to make a recording contract, 
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The third award was for ‘New 
Interpretation’ for your album ‘Zalewski 
śpiewa Niemena’. Some say that nobody 
ever sang or will sing Niemen’s songs 
like Zalewski.
‘Cola will never taste like it did that summer, 
and vodka will never be so cold…’ I’m not 
entirely satisfied with my interpretations of 
Niemen’s songs on that album; maybe it’s be-
cause we recorded it live in three days, like 
it was done in the past. After I played about 
60 concerts with that material and learned 
to do it, I’d sing many things much better 
now. But it was really more by luck than by 
judgment, because to attempt performing 
the repertoire of the master, who is so rec-
ognised in Poland, is a risky idea. It was very 
likely that people would stone me for dese-
crating what is held sacred.

What was your idea for this repertoire – 
how not to copy and, at the same time, 
not to go too far where Niemen wouldn’t 
be Niemen any longer?
The key is to take it easy. You can’t overdo 
it, overthink it, weigh out pros and cons, 
worry – it would all be to my disadvantage. 
I learned those melodies, laced with melis-
mata, and tried to do my best. It worked out 
naturally. I’m very proud of this album, pri-
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of grey, communist reality that surrounded 
Niemen, but I believe music was one of the 
things that let people escape that reality 
and find something in common with the 
rest of the world.

Is composing more about talent or luck?
I don’t have enough experience in compos-
ing – apart from the album ‘Pistolet’, I’ve 
written two albums. I’ve also had a chance to 
write a few songs for duos or Męskie Granie. 
I haven’t written enough songs to say, yes, it’s 
about this or that. 

Then creative inspiration is a myth or a fact? 
Creative inspiration is a fact for sure, but it 
isn't enough. If you sit with a pen and a piece 
of paper from 10 to 17 every day, and the in-
spiration comes at 13:05, you’re prepared and 
you’ll write down everything you need, but if 
you're doing something else when the inspi-
ration comes, you won’t even notice it. It’ll go 
with the wind. You need to work as much as 
you can, so that when the inspiration comes, 
you’ll be able to capture it.

The popularity of artists is also shaped 
by their image. It's difficult to imagine 
an artist with sold-out concerts or 

albums, who wins awards, and who 
doesn’t care about pretty packaging. It 
must be taken into account as well; you 
pay attention to your image.
I think that it’s always been important. I sim-
ply didn’t see that for some time even though 
I was a big fan of Queen, then Bowie, who 
I still am by the way. And if we look at, for 
example, Freddie Mercury and David Bowie, 
they cared about ‘the packaging’ of their mu-
sic. These aspects are inseparable. Take, for 
example, the 90s – grunge, Nirvana, Pearl 
Jam, Soundgarden. On one hand, you think, 
guys are playing in sloppy flannel shirts, but, 
on the other hand, this really influenced fash-
ion of that time. Everyone wanted to look 
like them – one thing follows the other. Now, 
we live in the era of images. There is no such 
thing as a less-important concert, because at 
every concert, people have mobile phones, 
and wherever you play, the video may be up-
loaded to YouTube. My long-lasting coopera-
tion with Monika Brodka allowed me to open 
my eyes to that aspect of art, because she 
always paid attention to the visual aspect of 
her concerts. Apart from the fact that she al-
ways wore unusual, wicked, and original out-
fits, she wanted us, that is her accompanying 
band, to look presentable, too.

W I Ę C E J  S Z C Z Ę Ś C I A  N I Ż  R O Z U M U

go to a studio, invest a lot of money. I think 
that George Harrison once said, and proba-
bly Elton John agreed with him, that a song is 
either made in 20 minutes or isn’t made at all. 
I may work on one song for two years, while 
‘Początek’ was made in three hours. I think 
I can trust those artists, who released plenty 
of hits, and I dare say that a hit must be made 
fast – something clicks into place, and you 
pour out on paper what you have within you 
or transfer it to accords, melodies. When you 
approach it from an intellectual perspective, 
it won’t stir up so much emotion.

Would Niemen achieve success 
nowadays and would you be successful 
in Niemen’s times?
I think so. Niemen would be a big star. I think 
that despite the deluge of plastic music, peo-
ple would still appreciate his incredible tal-
ent, and he would be a huge success. Like in 
Woody Allen’s film ‘Midnight in Paris’, we all 
miss the days we didn’t experience. Once, 
I wanted to be a French musketeer, because 
I was eight and I read ‘The Three Musketeers’. 
Later, I regretted that I wasn’t born much ear-
lier to be a part of the summer of love and the 
Hippie Movement. If I had a chance to swap 
places with Niemen, I’d probably hit the wall ZD
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ego is really inflated. Well, at least I’m aware 
of that, so from time to time, I  try to burst 
the bubble before it becomes wearisome for 
others. It may be bothersome, but it’s neces-
sary in my profession, because I have to go 
on stage, be in the front line, all the lights on 
me. As Michnikowski said, ‘It’s really nice to 
listen to compliments, even the trivial ones,’ 
so it’s nice to hear that you’re appreciated, 
but on the other hand, you need to be care-
ful not to let your ego inflate too much, since 
you may lose touch with reality and lose 
sight of what’s really important. Thus, the 
ego is essential, but also dangerous.

What’s important in life? 
Music, love, sex, food. I think that’s it. Well, 
perhaps also literature and art. (smiles)

Spring is just around the corner. What 
will it be for Zalewski? 
I’m in the middle of a concert tour, planned 
mostly for the spring. I thought that I had 
little excitement in my life and wanted to 
added something that will keep me up at 
night for weeks, so I  decided to perform 
solo at Torwar. Thus, on 26 April, I will be 

performing alone in a huge hall, playing 
a number of various instruments, using 
various loopers, and making songs live. The 
stage will be in the middle of the hall, so 
that everyone can see me well. There will 
also be operators, huge screens, so that the 
audience can see me pushing buttons and 
making loops.

Will it be recorded?
Maybe. For the record, during my ‘SOLO 
ACT’ concerts, I  never use any half-fin-
ished products or previously prepared back-
grounds, so everything the audience will 
hear will be made live. If I do something 
wrong, the audience will have to bear with 
me until the song is over. I’ll sleep it off. 
Then, May will begin, the long May week-
end, student concerts; next, summer festi-
vals, so I’ll be performing all the time. In 
the middle of the week, when I have more 
time, I work on my next album, because 
when the dust settles, I’ll enter the studio in 
October and record a new album, which 
will probably come out at the beginning 
of the next year. I’d like to be wellpre-
pared for it. 
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She’s came up with the concept for the 
cover of your album ‘Złoto’? 
Yes. The concept of depicting the sea or the 
mountains on my head, using the picture in 
which Yulka Wilam covered me with gold 
was Monika’s idea.

What are artists made of?
70% is water, the rest is carbon compounds, 
bones, flesh. That’s what an artist looks like. 
(chuckles) An artist is a strange word; I’ve 
never thought what it means. I find it strange 
to call myself an artist, because the title itself 
seems elevating, so it’s better to use it to de-
scribe someone else. An artist must be a sen-
sitive person with an inner need for creation. 
I don’t know whether an artist is someone 
who simply creates something; who creates 
good things; who deals with art; who actu-
ally creates art; or has reached some level of 
advancement. This question is on the verge of 
linguistics and philosophy.

Where – next to those muscles, bones 
and heart – is a place for the artistic ego?
The ego is about 90% of an artist. More than 
water. I don’t know about the others, but my ZD
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KOLOROWE ZŁOTO

KOSTARYKA

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

3 1 – 3 1K O L O R O W E  Z Ł O T O



KOLOROWE ZŁOTO
Kostaryka zajmuje zaledwie 0,03% powierzch-
ni Ziemi, a mimo to na jej terenie znajduje się 
blisko 5% światowej różnorodności biologicz-
nej. Położona między kontynentami, miliony 
lat temu stanowiła most dla niezliczonej ilości 
gatunków roślin i zwierząt, które mieszając 
się między sobą stworzyły jeden z najbogat-
szych ekosystemów na świecie. Jest to rów-
nież kraj ludzi niezwykle pogodnych, gdzie 
walutą jest nie tylko Colón, ale także uśmiech. 
Zapraszam w podróż do Kostaryki - kraju, 
w którym urodziła się Matka Natura. 

OD WULKANU DO WULKANU
Kostaryka to ziemia zrodzona z wulkanów. 
Przez kraj przebiega pacyficzny pierścień 
ognia, a między pasmami górskimi i rozle-
głymi płaskowyżami kryje się prawie 200 
wulkanów. Na szczęście tylko 5 z nich - Are-
nal, Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás 
i Irazú jest aktywnych. Najbardziej rozpo-
znawalnym wulkanem Kostaryki jest Are-
nal, który wznosi się dumnie nad prowincją 
Guanacaste. Widzę go z daleka. Góruje nad 
maleńkim kościołem w La Fortuna i nad jed-
nym z najpiękniejszych lasów deszczowych 
w kraju. Odbija się w lustrze jeziora leżącego 
u jego stóp, ale chowa się za chmurami każ-
dego poranka. Tak, jakby nie chciał pokazać 
się bez słońca. A może wie, że nie przyjecha-
łam tu dla niego? Jego szczyt jest niedostępny 
dla turystów, ale u podnóży można chodzić 
z głową w chmurach. Wybieram park Misti-
co słynący z mostów wiszących wśród bujnej 
roślinności, gdzie wita mnie zimny i wietrzny 
poranek. Temperatura powietrza wynosi zale-
dwie 15 stopni, a silny wiatr nie daje złudzeń 
- w Ameryce Środkowej też można zmarznąć. 
Wejście w las deszczowy sprawia, że przenikli-
wy wiatr i wszystkie nieistotne sprawy gdzieś 
znikają. Zostają jedynie gęste chmury, które, 
otaczając korony tropikalnych drzew, two-
rzą nieprawdopodobną scenerię. Ciszę prze-
rywają nieznane mi odgłosy życia połączone 
ze skrzypieniem stalowych lin, podtrzymu-
jących wiszące 30 metrów nad ziemią mosty. 
Wędrówka w tak pięknym otoczeniu, w zu-
pełnej samotności (o 7 nad ranem większość 
turystów śpi), to najlepsze rozpoczęcie dnia, 
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W EDŁUG LEGEN DY, R DZEN NA LU DNOŚĆ 

TEGO OBSZA RU ZBU DOWA ŁA K IEDYŚ 

OGROM N EGO ZŁOTEGO BY K A 

I W R ZUCIŁA GO DO WODOSPA DU 

JA KO OFI A R Ę DLA SWOICH BOGÓW. 

jakie mogłam sobie wymarzyć. Decyduję się 
odpocząć w gorących źródłach (dzięki Ci, 
wulkanie Arenal), które znajdują się pod nie-
pozornym wiaduktem. Podgrzewana przez 
wulkan woda przepływa również przez kilka 
resortów wybudowanych tuż obok, jednak 
nie ma tam dzikich zwierząt bawiących się na 
brzegu, kawałków lawy płynących z nurtem 
rzeki czy małych zatoczek, uformowanych 
przez napływające kamienie i powalone wia-
trem drzewa. 

KOLORY NIEBA
Po pokonaniu górskiej drogi pełnej ubytków 
w asfalcie i zwierząt przechodzących dziar-
sko z łąki na łąkę w najmniej oczekiwanym 

momencie, docieram do jednego z najpięk-
niejszych wodospadów w kraju. Jego wyso-
kość jest imponująca (ma blisko 90 metrów) 
podobnie jak to, że znajduje się on w starym 
kraterze wulkanicznym. Według legendy, 
rdzenna ludność tego obszaru zbudowała 
kiedyś ogromnego złotego byka i wrzuciła 
go do wodospadu jako ofiarę dla swoich bo-
gów. Podczas pełni księżyca byka można zo-
baczyć leżącego na dnie laguny, a od tamtej 
chwili obszar otaczający Catarata del Toro 
nazywa się Toro Amarillo - Żółty Byk. Wo-
dospad jest otoczony bujną przyrodą, której 
niezwykle uroczymi przedstawicielami są ko-
libry. Obserwuję jak wesoło fruwają dookoła 
kwiatów, jednak szybko orientuję się, że coś 
tu jest nie w porządku. Kolibry nie są mały-
mi, niewinnymi ptaszkami, które całe dnie 
spędzają na piciu nektaru - to bezwzględni 
i brutalni wojownicy, którzy w walce o teryto-
rium nie znają żadnych granic. Przechodząc 
przez skąpaną w zieleni łąkę, docieram do 
kolejnych wodospadów. Te są o wiele niższe, 
jednak urokiem nie ustępują większemu kole-
dze. Są dwa, a ich woda przybiera niezwykły, 
błękitny kolor. Jest też przeraźliwie zimna 
przez co kąpiel w maleńkich lagunach nie 
jest aż tak przyjemna, jak mi się wydawało. 
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wydarzenia temu towarzyszące są uznane za niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe Kostaryki.

KROKODYLE ŁZY
Na brzegu rzeki Tárcoles prawie zawsze leniwie wy-
legują się krokodyle. Stan wody, w której przebywają 
pozostawia niestety wiele do życzenia, gdyż Tárcoles 
jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką w kraju. Ma to 
negatywny wpływ na zdrowie olbrzymich gadów, tak 
samo jak ich regularne dokarmianie przez nieodpo-
wiedzialnych turystów. Dokarmianie modyfikuje za-
chowanie zwierząt, które kojarząc człowieka z jedze-
niem stają się jeszcze bardziej agresywne. Kostaryka 
od 1948 roku nie posiada armii, a wszystkie wydatki 
związane z uzbrojeniem czy obroną kraju poświęca na 
ochronę przyrody, rozwój szkolnictwa i kultury. Różne 
organizacje walczą z agencjami turystycznymi, któ-
rych główną ofertą jest wabienie krokodyli ku uciesze 
gawiedzi i uczą, że ingerencja człowieka w przyrodę 
nie zawsze przynosi pożądane efekty.

Temperatura powietrza sięga 35 stopni, a mimo to mam 
wrażenie, że pod wodą w moje ciało wbijają się setki lo-
dowych igieł. Ciężko znaleźć argument, by zostać w tej 
lodowatej wodzie kilka minut, ale przekonuje mnie, że 
to jedyna okazja, aby wykąpać się w wodospadzie o ko-
lorze nieba, gdy nad moją głową fruną ku słońcu bajeczne 
motyle blue morpho. Więc zostałam. 

MIĘDZY KONIEM A BYKIEM
Prowincja Guanacaste ze swoim klimatem tropikalnej 
sawanny od zawsze sprzyjała hodowli bydła. Zanim 
miasto Liberia stało się stolicą owej prowincji, do 1821 
roku należało do Nikaragui i składało się z zaledwie 
pięciu hacjend. Stały one w cieniu rozłożystych drzew, 
a wokół ich bram pasły się dziko byki. Raz w roku wła-
ściciele gospodarstw zapraszali lokalnych kowbojów 
- Sabaneros - by ci dosiadali nieokiełznanych osobni-
ków. Całe miasto przyjeżdżało wtedy oglądać ich zma-
gania, a tradycja ta jest kultywowana po dziś dzień. 
Mam niezwykłe szczęście i kilka godzin spędzam w Li-
berii, gdzie głównymi ulicami miasta przejeżdżają 
Sabaneros dosiadający swoich pięknie przystrojonych 
koni. Ubrani w białe koszule, spodnie khaki i kapelu-
sze, dumnie prezentują się na swoich rumakach, któ-
rych liczba przekracza tysiąc. Między końmi spokojnie 
przechadzają się byki, do których co chwila podbiega-
ją dzieci, by dotknąć ich pięknych rogów. Od 2013 
roku przemarsz kowbojów ulicami miasta i wszystkie 
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Pomylił się, bo to nie cenny kruszec jest naj-
większym skarbem kraju, a życie zamiesz-
kujące jego gęste lasy, kręte rzeki i zbocza 
wulkanów - złoto w najpiękniejszej postaci. 
Mieszkańcy kraju powtarzają nieustannie 
Pura Vida co oznacza cieszenie się życiem 
i docenianie każdego nowego dnia. A więc, 
Pura Vida!

ENGLISH 

COLOURFUL GOLD

Although Costa Rica covers only 0.03% of 
Earth’s surface, it crams almost 5% of the plan-
et’s biodiversity. Its location between conti-
nents made it a bridge for multiple species of 
fauna and flora, which together created one 
of the richest ecosystems in the world. It’s 
a country of happy people, whose currency is 
not only Colón, but also smile. Please join me 
on a journey to Costa Rica – a country where 
Mother Nature was born.

FROM VOLCANO TO 
VOLCANO
Costa Rica is a land born of volcanoes. It’s lo-
cated on the Ring of Fire, and there are almost 
200 volcanoes among the mountains and vast 
plateaux. Luckily, only five of them – Arenal, 
Turrialba, Rincón de la Vieja, Poás and Irazú 
– are active. The best-known volcano in Costa 
Rica is Arenal, majestically soaring over the 
Province of Guanacaste. I can see it from afar. 
It overlooks the small church in La Fortuna 
and one of the most beautiful rainforests in 
the country; it reflects in the water of a nearby 
lake, but hides behind the clouds every morn-
ing. As if it didn’t want to show itself without 
sunshine. Perhaps it knows I didn't come here 
for it. Its peak is inaccessible to tourists, but 
you can walk with your head in the clouds 
at its foot. I opt for the Mistico Park, fa-
mous for its bridges hanging among lush 
vegetation, where I’m greeted by a  cold 
and windy morning. The air temperature is 
only 15 degrees, and the strong wind proves 
that you can get cold in Central America, 
too. When I enter the rainforest, the fierce 
wind and all irrelevant matters disappear. 
What remains is thick clouds surrounding 
the crowns of tropical trees, creating an 
amazing scenery. Silence is punctuat-
ed by faint sounds of life and creaking 
steel ropes of bridges suspended 30 me-
tres above ground. A  solitary hike (at 7 
a.m. most tourists are sound asleep) in 
such beautiful surroundings is the best 
beginning of a day I could imagine. I de-
cide to rest in hot springs (thank you, Arenal 
Volcano) situated under an inconspicuous 
viaduct. The water, heated by the volcano, 
also flows through several resorts built in the 

 KO S TA RY K A  T O  J E DE N  Z   N I EW I E LU 
K R A JÓW,  GDZ I E  B E Z  PROB L E M U 

MOŻ N A  Z N A L E Ź Ć  DZ I K I E  PL A Ż E  I   M I E Ć 
K AWA Ł E K  Ś W I ATA  T Y L KO  DL A  S I E B I E . 

RAJSKIE PLAŻE
Plaże Kostaryki mają piasek biały jak śnieg, 
czarny jak smoła i pomieszany, który, chociaż 
nie jest najbardziej urodziwy, pokrywa więk-
szość wybrzeża pacyficznego. Obawiałam się, 
że w szczycie pory suchej będę zmuszona wal-
czyć o miejsce na plaży, ale tak się nie dzieje. 
Przez cały czas jestem sama na drodze, sama 
w przydrożnych barach z lokalnym jedze-
niem. Gdy odkrywam kolejne bezludne plaże 
pełne małych krabów i papug skrzeczących 
nad moją głową zastanawiam się, czy aby na 
pewno nie łamię jakichś przepisów. W końcu 

znajduję turystów - są ściśnięci w Puntarenas, 
Jacó, Quepos i Dominical. Nikt z nich nie wy-
chodzi za granicę tych turystycznych miej-
scowości, a ja zastanawiam się jakie znacze-
nie ma to, że większość z nich przyjechała tu 
z USA. Kostaryka to jeden z niewielu krajów, 
gdzie bez problemu można znaleźć dzikie pla-
że i mieć kawałek świata tylko dla siebie. Wy-
starczy tylko wyjechać z miejscowości...

Nazwa kraju została nadana przez Krzysz-
tofa Kolumba w 1502 roku, który przekona-
ny o odnalezieniu krainy płynącej złotem, 
nazwał ją Costa Rica - bogate wybrzeże. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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surroundings, but there are no wild animals 
playing on the riverside, pieces of lava flowing 
downstream or small bays formed by flowing 
rocks and uprooted trees. 

COLOURS OF THE SKY
The mountainous road, with holes in the as-
phalt and wild animals crossing it on their 
way from one meadow to another when you 
least expect it, leads me to one of the most 
beautiful waterfalls in the country. Its height 
is impressive (about 90 metres), just like the 
fact that it's located in an old volcano crater. 
Legend has it that the indigenous people 
of this area once built a huge golden bull 
and throw it into the waterfall as an offering 
to their gods. During a full moon, the bull 
can be seen on the bottom of the lagoon 
and since that day, the area surrounding 
Catarata del Toro is called Toro Amarillo, 
which means Yellow Bull. The waterfall 
is surrounded by lush vegetation, and the 
area is home to hummingbirds. I  observe 
them flying joyfully around flowers, but 
I  soon realise there’s something wrong 
here. Hummingbirds aren’t small, innocent 

K O L O R O W E  Z Ł O T O

birds, drinking nectar all day – they’re fierce 
and ruthless warriors, which know no limits 
in fighting for their territory. I cross a green 
meadow and reach some more waterfalls. 
These are much smaller than the previous 
one, but equally beautiful. There are two of 
them, and their water is sky-blue in colour. But 
it's also freezing cold, which makes swimming 
in the small lagoons less pleasant than I ex-
pected. The air temperature is 35 degrees, but 
I can still feel hundreds of icy needles piercing 
my body in the water. It’s hard to find a rea-
son to stay in that icy water for a few minutes, 
but I figured that it’s my only chance to swim 
in the sky-blue waterfall with fabulous butter-
flies blue morpho flying over my head towards 
the sun. And so I stayed. 

BETWEEN A HORSE 
 

AND BULL
Thanks to its climate of tropical savannah, the 
Province of Guanacaste has always favoured 
cattle breeding. Before Liberia became the 
province capital, until 1821, it was a part of Nic-
aragua and comprised only five haciendas. 
They were located under spreading trees, and 
bulls were grazing around their gates. Once 
a year, the farm owners invited local cowboys 
– Sabaneros – and asked them to mount the 
untamed ones. The whole city came to watch 
their struggle, and this tradition is still cul-
tivated. I spend a few hours in Liberia and I’m 
incredibly lucky to see Sabaneros riding beau-
tifully adorned horses down main city streets. 
There are over a thousand of them. They are 

M I E S Z K A Ń C Y  K R A J U  P OW TA R Z A JĄ 
N I E U S TA N N I E  PU R A  V I DA  C O  OZ N AC Z A 
C I E S Z E N I E  S I Ę  Ż YC I E M  I   D O C E N I A N I E 
K A Ż DE G O  N OW E G O  D N I A . 
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wearing white shirts, khaki trousers and hats 
and they look very majestic. Bulls are walking 
calmly among the horses and now and then, 
they’re approached by children, who want to 
touch their beautiful horns. Since 2013, the 
march of cowboys down city streets and all 
accompanying events are considered intangi-
ble cultural heritage of Costa Rica.

CROCODILE TEARS
The bank of the Tárcoles River is almost al-
ways occupied by crocodiles. Unfortunate-
ly, the condition of the river water leaves 
much to be desired, since the Tárcoles is the 
most contaminated river in the country. It 
affects the health of the large reptiles, just 
like the fact that they’re regularly fed by 
irresponsible tourists. Such feeding mod-
ifies animals’ behaviour, which as a result 
start to associate humans with food and 
become even more aggressive. Since 1948, 

Costa Rica doesn’t have an army, and all 
weaponry and defence expenditure is spent 
on environmental protection as well as the 
development of culture and school system. 
Numerous organisations fight against tour-
ist agencies, whose main offer is attracting 
the crocodiles to the amusement of people, 
and try to raise awareness that human in-
tervention in nature doesn’t always have de-
sired effects.

PARADISE BEACHES
Beaches in Costa Rica boast snow-white and 
pitch-black sand as well as a  combina-
tion of the two, which isn’t very attractive, 
but covers most of the Pacific shore. I was 
worried that in the high dry season, I would 
have to fight for a spot on the beach, but 
it wasn't so. I was alone on the road most 
of the time, alone in roadside bars with 
local food. When I discover some more 

deserted beaches full of small crabs and 
parrots squawking over my head, I wonder 
whether I’m not breaking any rules. Finally, 
I find some tourists – they’re crowded in 
Puntarenas, Jacó, Quepos and Domini-
cal. None of them ever leave these tour-
ist towns, and I wonder what difference it 
makes that most of them are from the US. 
Costa Rica is one of few countries where 
you can easily find a wild beach and have 
a piece of the world all to yourself. Suffice 
to leave a town…

The country was named by Christopher 
Columbus in 1502. The sailor thought he 
found a country full of gold and named it Cos-
ta Rica – a rich coast. He was wrong, because 
the country’s biggest treasure isn’t gold but 
life in its thick forests, winding rivers and 
volcano slopes. The locals constantly repeat 
a phrase Pura Vida, which means to enjoy life 
and cherish every new day. So, Pura Vida!  





omorskie od lat rozbudowuje swoją 
ofertę „wodną”, rozwijając ją  także 
w nieco mniej oczywistych kierun-

kach. Choć plaże oraz sporty wodne nadal 
przyciągają tysiące osób nad Bałtyk warto 
spojrzeć na region z nieco innej perspekty-
wy, np. tramwaju wodnego. 

W Gdańsku sezonowo funkcjonują dwie li-
nie tramwaju wodnego F5 i F6. Pierwsza z nich 
zaczyna swoją podróż na Żabim Kruku. Ko-
rzystając z niej odwiedzić możemy  historycz-
ne Westerplatte, a następnie jedną z najpopu-
larniejszych plaż Gdańska – Brzeźno. Druga 
natomiast, swój bieg rozpoczyna przy Targu 

SKOJARZENIA Z WYKORZYSTANIEM NAJPOTĘŻNIEJSZEGO POMORSKIEGO 
ŻYWIOŁU SĄ DOŚĆ OCZYWISTE -WINDSURFING, KAJTY, JACHTY. WARTO 
JEDNAK WYJŚĆ Z UTARTYCH SCHEMATÓW I SPRÓBOWAĆ CZEGOŚ 
NOWEGO, MNIEJ EKSTREMALNEGO, A RÓWNIE NIEBANALNEGO.  

P

WODNY
ŚWIAT

Rybnym. Następny przystanek to Narodowe 
Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, 
a ostatnim przystankiem F6 jest Wyspa So-
bieszewska, dom dwóch rezerwatów ornitolo-
gicznych – Ptasi Raj oraz Mewia Łacha. Miesz-
ka tam ponad 300 gatunków ptaków, z czego 
wiele znajduje się pod ochroną. To wyjątkowe 
miejsce, by poznać dziką przyrodę, w którą 
nie ingerowała ludzka dłoń. 

Alternatywą dla wyżej wspomnianych jest 
podróż Galeonem Lew  - statkiem stylizowa-
nym na XVII - wieczny galeon, pływający pod 
polską banderą, który pływa przez Stocznię 
Gdańską, Stocznię Remontową, doki, port 

TEKST PROT
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i Twierdzę Wiosłujcie na Westerplatte, a także 
zabiera swoich pasażerów w rejsy po Zatoce 
Gdańskiej. A skoro już o Zatoce mowa warto 
również zainteresować się katamaranami czy 
wodolotami kursującymi z Gdańska, Gdyni 
czy Sopotu na półwysep helski. Taka podróż 
to zdecydowanie atrakcja sama w sobie ale 
i najszybsza i najwygodniejsza droga dotarcia 
nad otwarte morze. 

Poza tym, że Gdańsk jest miastem mor-
skim, położony jest dodatkowo nad urokli-
wą rzeką – Motławą, trudno zatem o lepszy 
pomysł niż zwiedzanie Gdańska z… kaja-
ka! Dostępny jest szeroki wybór wycieczek 
kajakowych, podczas których popływać 
można również po urokliwych  opływach, 
prowadzących wzdłuż bastionów obron-
nych Gdańska czy terenach stoczniowych.   

Ale zwiedzanie to nie wszystko, na  wodzie 
możemy tez spać i jeść. Flohotel to pierwszy 
i jak na razie jedyny , kołyszący się aparta-
ment w Trójmiescie. Nie jest łodzią, chociaż 
wzorem jachtów ma kompozytową konstruk-

cję, a jego wnętrza zostały wykonane z lami-
natu odpornego na wilgoć. I na tym podobień-
stwa do łodzi się kończą. Bliżej mu bowiem 
do luksusowego apartamentowca z nowocze-
snym designem. O kulinarne uniesienia dba 
z kolei  Bowke Cruises – stylizowana barka 
mocno nawiązująca do kupieckich tradycji  
miasta, wiernie odtwarzających gdań-
skie smaki, receptury i tradycje.   

ENGLISH

WATER WORLD

The most powerful element in Pomorskie is usually 
associated with windsurfing, kites, and yachts. But 
let’s go off the beaten track and try something new, 
less extreme though equally remarkable.

For years, Pomorskie has been expanding 
its ‘water’ offer, going in more unusual 
directions. Although the beach and water 
sports still attract thousands of people to 
the seaside, you may also explore the re-
gion from a different perspective, such as, 
for example, a water tram.

In Gdańsk, there are two seasonal water 
tram lines – F5 and F6. The first one begins 
at Żabi Kruk and goes through historical 
Westerplatte and one of the most popular be-
aches in Gdańsk – Brzeźno. The latter begins 
at Targ Rybny [Fish Market]. The next stop is 
the National Sailing Centre in Górki Zachod-
nie, and the last one is Sobieszewska Island 
with two ornithological reserves – Ptasi Raj 
and Mewia Łacha. The reserves are home to 
over 300 bird species, many of which are pro-

tected. It’s an amazing place, where you can 
commune with unspoiled nature.

An alternative to these is a cruise on Ga-
leon Lew [The Lion Galleon] – a boat stylised 
like a 17th-century galleon, sailing under the 
Polish flag, which sails through the Gdańsk 
Shipyard, the Remontowa Shipyard, the 
docks, the port and the Wisłoujście Fortress 
to Westerplatte as well as organises cruises 
around the Gdańsk Bay. Speaking of the Bay, 
another huge attraction is a cruise on cata-
marans or hydrofoils sailing from Gdańsk, 
Gdynia or Sopot to the Hel Peninsula. Such a 
cruise is an attraction in its own right, but it’s 
also the fastest and most convenient way to 
get to the open sea.

Gdańsk is a seaside city, but it’s also 
located by a picturesque river – the Motła-
wa River. Therefore, one of the best ways 
to explore Gdańsk is in… a kayak! There 
is a wide selection of kayak trips, with tra-
ils going through picturesque areas along 
bastions on the Motława River and around 
shipyard areas.

But sightseeing is not all. Now, you can 
also sleep and eat on water. Flohotel is the first 
and – so far – the only floating apartment in 
Tricity. It’s not a boat although its composite 
construction is modelled on yachts, and its 
laminated interiors are resistant to humidity. 
But that ends the similarities. It’s more of a 
luxury apartment with modern interior desi-
gn. If you’re after an exquisite culinary expe-
rience on water, don’t pass up Bowke Cruises 
– a stylised boat, referring to merchant tra-
ditions of the city, faithfully rendering flavo-
urs, recipes, and traditions of Gdańsk.  

D E S T I N A T I O N  P O M O R S K I E
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TEKST Aleksander Domański

PAN DORSZ
DWÓCH KUCHARZY, DWA ZUPEŁNIE RÓŻNE POMYSŁY, JEDNA RYBA – DORSZ. TO DZIŚ NA NIEJ SIĘ SKUPIMY. TO JEDNA 
ZE NAJŚWIEŻSZYCH RYB POŁAWIANYCH W NASZYM BAŁTYKU. DOBRA RESTAURACJA NA PEWNO CHARAKTERYZUJE 
SIĘ ŚWIEŻĄ RYBĄ. WARTO WSPOMNIEĆ, WSZYSTKIM PRZYJEŻDZAJĄCYM NAD MORZE, ŻE POJECHAĆ NAD BAŁTYK 
I NIE ZJEŚĆ TEJ RYBY TO GRZECH. DZIŚ Z PIWNA 47 FOOD & WINE BAR PRZEDSTAWIMY WAM DWA PRZEPISY NA TĘ 
RYBĘ. ZAINTERESOWANI? MAM NADZIEJĘ, ŻE TE PRZEPISY NATCHNĄ WAS DO PRZYGOTOWANIA DORSZA W DOMU.

K U C H N I A  /  C U I S I N E4 0 – 4 1
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Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje się 
do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa 
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze 
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.

wóch kucharzy, dwa zupełnie róż-
ne pomysły, jedna ryba – dorsz. To 
dziś na niej się skupimy. To jedna 

ze najświeższych ryb poławianych w na-
szym Bałtyku. Dobra restauracja na pew-
no charakteryzuje się świeżą rybą. Warto 
wspomnieć, wszystkim przyjeżdzającym nad 
morze, że pojechać nad Bałtyk i nie zjeść tej 
ryby to grzech. Dziś z Piwna 47 Food & Wine 
Bar przedstawimy wam dwa przepisy na tę 
rybę. Zainteresowani? Mam nadzieję, że 
te przepisy natchną was do przygotowania 
dorsza w domu.

Marcin Faliszek z Piwna 47 Food & Wine 
Bar proponuje nam dzisiaj dorsza z delikat-
nym sosie porowym z krewetkami. Brzmi 

D ciekawie? Przenieśmy się więc do kuch-
ni i poznajmy sekrety przepisu. Zaczynamy 
od przygotowania dodatków. Świeży ogórek 
kroimy w cienkie plastry. Przyprawiamy 
go solą, miodem, skrapiamy wermutem 
i sokiem z cytryny, po czym pakujemy próż-
niowo na dwie godziny. Podobnie postępuje-
my z białą rzodkwią, przyprawiamy ją solą, 
pieprzem, świeżym tymiankiem, oliwą i so-
kiem z limonki. Tak przygotowane plastry 
również pakujemy próżniowo. Czas zabrać 
się za sos z porów. Przygotowanie dania 
zaczyna nabierać tempa wraz z początkiem 
szykowania sosu porowego. Młode pory wraz 
z cebulką i czosnkiem smażymy na maśle. 
Dodajemy białe wino, redukujemy. Kolejnym 
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krokiem jest dodanie śmietanki i również 
redukujemy. Następnie wszystko blendu-
jemy. Dorsza marynujemy w  soli i  pieprzu 
i smażymy na klarowanym maśle. W tym 
samym czasie krewetki obtoczone w tem-
purze trafiają do głębokiego oleju. Smakuje 
idealnie na świeżym powietrzu.

Ja  postanowiłem dla was zrobić drob-
ną wariację odnośnie dorsza. Po pierwsze, 
będzie ze słodkimi dodatkami, po drugie – 
samo mięso będzie marynować się w cydrze 
z dodatkiem miodu. Może brzmi trochę egzo-
tycznie, ale obiecuję, że warto spróbować.

Dzień wcześniej przygotowujemy mary-
natę z cydru, miodu, soku z cytryny, soli, pie-
przu, chili i estragonu. Do tak przygotowanej 

zalewy wkładamy filety z dorsza i pozostawia-
my na całą noc w  lodówce. Następnego dnia 
przygotowanie zaczynamy od dżemu z  czer-
wonej cebuli. Kroimy ją w plastry i smażymy 
na maśle, aż będzie całkowicie miękka. Dla 
koloru dodajemy dwie małe kostki ugoto-
wanego buraka, czerwony ocet winny oraz 
miód. Całość blendujemy. Drugim dodat-
kiem do naszego dorsza, będą grzanki z salsą, 
którą przygotujemy z pokrojonego w kostkę 
mango, pomidorów oraz wcześniej zblanszo-
wanej marchewki. Na sam koniec na klarowa-
nym maśle smażymy dorsza, którego podaje-
my z przygotowanymi dodatkami. 

Od siebie mogę tylko dodać, że po więcej 
kulinarnych odkryć i inspiracji, serdecznie 
zapraszam do Piwna 47 Food & Wine Bar. 
A szczegółowe przepisy do dań zapraszam 
na Anywhere.pl.  

ENGLISH

MR COD

Two cooks, two completely different ideas, one 
fish – cod. That’s our dish of the day. It’s one of 
the freshest fish caught in the Baltic Sea. A good 
restaurant surely serves fresh fish. Remember 
that it’s a shame to go to the seaside and fail to 
eat this fish. Today, together with Piwna 47 Food 
& Wine Bar, we’re presenting two recipes for cod. 
Interested? I hope that these recipes will inspire 
you to make cod at home.

Marcin Faliszek from Piwna 47 Food & 
Wine Bar is making cod with creamy leek 
sauce and shrimps. Sounds delicious? 
Let’s go to the kitchen then. Begin with 
the sides. Cut a cucumber into thin slic-
es. Add some salt and honey, sprinkle 
it with vermouth and lemon juice, and 
vacuum-pack it for two hours. Repeat 
with white radish, add some salt, pepper, 
fresh thyme, olive oil, and lime juice. 

 
ZDJĘCIE: TYMOTEUSZ GŁUSZKO
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Vacuum-pack the slices. Now let’s get down to the 
leek sauce. Work is gathering pace when you begin 
to make the sauce. Fry baby leeks with onion and 
garlic in butter. Add white wine, reduce. Now add 
some cream and reduce. Next, blend all the ingredi-
ents. Marinate the cod in salt and pepper and fry it 
in clarified butter. At the same time, deep-fry tem-
pura-coated shrimps. Tastes delicious in the open air.

I opt for a variation on cod. Firstly, mine is with 
sweet sides, and secondly, the fish is marinated in cider 
with honey. It may sound a bit exotic, but believe me, 
it’s worth a try.

The day before, make the marinade from cider, honey, lem-
on juice, salt, pepper, chilli, and tarragon. Put the cod fillets into 
the marinade and leave it in the fridge overnight. The next day, 
begin with red onion jam. Slice the onion and fry it in butter un-
til soft. For the colour, add two little dice of cooked beets, red 
wine vinegar, and honey. Blend all the ingredients. The other 
side will be two pieces of toast with salsa from diced mango, to-
matoes, and blanched carrots. At the end, fry the cod in clari-
fied butter and serve it with the sides. 

I can only add that you’ll find more culinary discov-
eries and inspirations at Piwna 47 Food & Wine Bar. For the 
detailed recipes, visit Anywhere.pl.   
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anim jednak do tego przejdziemy, zasta-
nówmy się – co zaważyło na sukcesie 
BlackBerry? Skąd wzięła się moda na 

słynne telefony z klawiaturą? Odpowiedź jest 
dość niespodziewana. Otóż – bezpieczeństwo 

WIELKI POWRÓT BLACKBERRY
REWOLUCJA CZY EWOLUCJA?
BLACKBERRY. MARKA – FENOMEN. W CIĄGU KILKU LAT ZREWOLUCJONIZOWAŁA MYŚLENIE O TELEFONACH 
W BIZNESIE. NIE TYLKO PRZEJĘŁA PRAKTYCZNIE CAŁY RYNEK APARATÓW UŻYWANYCH W ŚWIECIE FINANSJERY, 
ALE TEŻ STAŁA SIĘ IKONĄ KULTURY, POJAWIAJĄC SIĘ W FILMACH, SERIALACH I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH. 
OSTATNIO POWRACA NA RYNEK Z NOWYMI SMARTFONAMI – CZY BĘDZIEMY ŚWIADKAMI KOLEJNEJ REWOLUCJI?

Z
ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Jakub Wejkszner
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danych. Choć produkty marki przyciągały 
atrakcyjnym wyglądem i ergonomiczną budo-
wą, to BlackBerry stał się ikoną za sprawą dostę-
pu do skrzynki mailowej w czasie rzeczywistym 
oraz właśnie bezpieczeństwa w korzystaniu 

z telefonu z dostępem do Internetu. Wzrost za-
grożeń związanych z upowszechnieniem m.in. 
mobilnych usług bankowych – współczesne 
smartfony często połączone są z naszymi kon-
tami bankowymi – wpłynął na zwiększenie 



inwestycji branży telekomunikacyjnej 
w zabezpieczenia danych użytkowników. 
Dawniej, mimo mniejszej liczby zagrożeń, 
dużo łatwiej było potencjalnym hakerom 
uzyskać dostęp do cennych danych, znajdu-
jących się na urządzeniu. Zagrożenie jest na-
dal dość duże, szczególnie w przypadku uży-
wania telefonu w celach służbowych.

Powracając jednak do kluczowej kwestii, 
czyli sprawy bezpieczeństwa - co w dobie 
współczesnych smartfonów wyposażonych 
w antywirusy i zapory może wnieść taka 
marka jak BlackBerry? Otóż… zdecydowa-
nie więcej bezpieczeństwa. Nie da się ukryć, 
że żyjemy w czasach, w których liczba zagro-
żeń dotyczących dostępu do wartościowych 
danych zgromadzonych na naszym telefonie 
lub możliwych do uzyskania za jego pośred-
nictwem jest bardzo duża. W tym niewielkim 
urządzeniu znajdują się przecież zapisane ha-
sła do serwisów społecznościowych, skrzy-
nek e-mailowych, numery kart płatniczych, 
zainstalowane są aplikacje bankowe, a także 
zamontowane są oczy i uszy w postaci apa-
ratów oraz mikrofonów, które w razie nara-
żenia na atak mogą zostać zdalnie włączone. 
Słowem – telefon stał się jednym z głównych 
narzędzi i znalazł się w centrum naszego 
życia prywatnego i zawodowego. Dlatego 
BlackBerry oferuje najwyższy poziom bezpie-
czeństwa w sieci za pomocą nowoczesnych, 
autorskich i innowacyjnych technologii. 
Implementowane są one w każdą warstwę 
urządzenia – od sprzętowej, w postaci kluczy 
kryptograficznych wstrzykiwanych w podze-
społy, przez poprawki i modyfikacje kolejnych 
poziomów systemu, aż po przystępny sposób 
interakcji z użytkownikiem w postaci apli-
kacji DTEK™. Pamiętać należy, że nawet naj-
lepsze zabezpieczenia nie wystarczą, jeśli są 
zbyt skomplikowane w użytkowaniu. Dlatego 
aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem 
została zaprojektowana tak, aby w prosty, gra-
ficzny sposób przedstawić jego poziom, a tak-
że pokierować użytkownika w kolejnych kro-
kach prowadzących do poprawienia ochrony. 

Ogromną jej zaletą jest również zdolność do 
ciągłego monitorowania działania doinstalo-
wanych przez użytkownika aplikacji, dzięki 
czemu każde podejrzane działanie w tle jest 
natychmiast rozpoznawane i raportowane 
w postaci powiadomienia. Włączanie mikro-
fonu, aparatu, wysyłanie płatnych SMS-ów 
i tym podobne sytuacje nigdy nie mają miej-
sca bez wiedzy użytkownika, kiedy na straży 
stoi DTEK™. Kwestię bezpieczeństwa urzą-
dzeń BlackBerry rozwiniemy w kolejnych 
artykułach. 

Bezpieczeństwo nie jest jednak jedynym 
elementem wyróżniającym tę markę. Nie spo-
sób pominąć wyjątkowego designu, który od 
zawsze stanowił o wyjątkowości BlackBerry. 
Pod tym względem najnowszy model Key2 
prezentuje się jeszcze lepiej niż poprzednie 
wersje kultowego BlackBerry. Połączenie 
klasycznego smartfonu z charakterystyczną 
fizyczną klawiaturą zdecydowanie wyróżnia 
się na tle wyglądających podobnie urządzeń, 
które możemy spotkać na rynku. 

Obecnie w sprzedaży znajdziemy BlackBerry 
Key2 w kolorze czarnym i czerwonym w wer-
sji Dual SIM ze 128 GB pamięci oraz jego 
odchudzoną wersję w kolorze granatowym 
– BlackBerry Key2 LE z dyskiem o pojemno-
ści 64 GB. 

ENGLISH

GREAT COMEBACK FROM 
BLACKBERRY! REVOLUTION  
OR EVOLUTION

BlackBerry. Brand – phenomenon. In just a few 
years, BlackBerry revolutionized the way we 
think about business phones. Not only it took 
almost whole business market but it became 
a cultural icon, appearing in movies, tv series 
and shows. Nowadays, BlackBerry comes back 
with a brand new product. Will it change the 
way we think about phones once again?

But before that, let’s focus on what made 
BlackBerry successful in the first place. What 

W I E L K I  P O W R Ó T  B R A C K B E R R Y . . .

made phones with a  keyboard so fashion-
able? The answer may surprise you. It was…
data security. Although, BlackBerry phones 
came with great design and ergonomic build, 
it became an icon thanks to access to e-mail 
in real time and security of phone data in de-
vices with Internet access. Constant growth 
of threats in using our bank apps influenced 
telecommunication industry in securing its 
users data. Formerly, even though there were 
fewer threats, it was much easier to hack the 
devices and gain access to valuable data. The 
threat is still real, especially when phones are 
used for work. 

But, let’s go back to the key question – 
what, in the era of modern smartphones 
with all their antiviruses could a brand like 
BlackBerry bring to the table? Well…more 
security. It’s a well known fact, that we live 
in times when the number of threats to our 
phone data safety is very high. In this small 
device we keep our social media and e-mail 
passwords, credit cards numbers, bank 
apps and always listening eyes and ears, 
by which I mean our phone camera and mi-
crophone, that can be exposed for attack 
by remote access. Phone is becoming more 
and more the center of our private and pro-
fessional life. That’s why BlackBerry offers 
the highest level of internet safety using 
modern, original and innovative technolo-
gy implemented in every layer of the device, 
from cryptographic keys in subassemblies, 
through corrections and modifications at 
every level to accessible way of interacting 
with user through DTEK™ app. It’s import-
ant to remember that even the best security 
can’t be useful if it is too complicated for ev-
eryday use. That’s why DTEK™ app governs 
security on our phone with user friendly de-
sign, that in a simple way guides user step 
by step to enhance safety. The great advan-
tage of this system is the ability to monitor 
the levels of access that are granted to apps 
installed on our phones. Every suspicious 
activity is monitored and comes up on our 
screen in a form of notification. Turning on 
our phone, sending paid texts and similar 
situations will no longer happen without us-
ers knowledge with DTEK™. We’ll elaborate 
on this topic in further articles.

Nevertheless, safety is not the only feature 
that distinct BlackBerry from the rest. You 
cannot skip it’s incredible design that always 
constituted brand’s uniqueness. The new ver-
sion of BlackBerry, Key2, presents itself even 
better among similarly designed devices on 
the market.

Currently in sale we can find BlackBerry 
Key2 in black and red with 128 GB memo-
ry and Dual SIM and its cheaper version 
BlackBerry Key 2 LE with 64 GB. 

T E L E F O N  S TA Ł  S I Ę  J E D N Y M 
Z   G Ł ÓW N YC H  N A R Z Ę DZ I 
I   Z N A L A Z Ł  S I Ę  W   C E N T RU M 
N A S Z E G O  Ż YC I A  PRY WAT N E G O 
I   Z AWOD OW E G O.  DL AT E G O 
B L AC K B E R RY  OF E RUJ E  N A J W Y Ż S Z Y 
P OZ IOM  B E Z PI E C Z E Ń S T WA ...
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FREDERIC MARTEL, „SODOMA. 
HIPOKRYZJA I WŁADZA 
W WATYKANIE”, WYD. AGORA SA, 
WARSZAWA 2019
Ta pozycja powinna wstrząsnąć Polską, 
a jeśli tego nie uczyni to jedynie dlatego, że 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

of the keys to priesthood. The author claims 
that most cases of sexual harassment involve 
priests and bishops who protected the perpe-
trators in fear that their own homosexuality 
would be revealed in case of a scandal. And 
that the more homophobic the priest, the 
more likely he is a homosexual.

‘In the Closet of the Vatican’ is a must-read, 
also because it mentions multiple Polish cases. 
In comparison with this book, ‘Kler’ by Wo-
jciech Smarzowski seems to be a prayer book. 

LEKTURY 
SARAMONOWICZA
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jesteśmy żałośnie niewrażliwi na książki lub 
mamy przykrą skłonność do wypierania fak-
tów kłopotliwych. 

Frederic Martel przez wiele lat zbierał 
materiały o zakłamaniu hierarchów waty-
kańskich. Jakimś cudem zdołał przekonać 
kilkudziesięciu kardynałów i setki biskupów, 
by otworzyli przed nim świat wielkiej „szafy”, 
w której ukrywają się księża geje. „Sodoma” 
opowiada o podwójnym życiu najwyższych 
hierarchów Kościoła. O ich rozwiązłości, hi-
pokryzji i zbrodniach. Zdaniem Martela ho-
moseksualizm w Kościele to nie margines, ale 
system. W jego opinii stan duchowny stanowił 
przez wieki idealne schronienie dla homo-
seksualistów, co więcej stał się wręcz jednym 
z kluczy powołania do stanu duchownego. 
Autor twierdzi też, że za większością spraw 
związanych z molestowaniem seksualnym 
kryją się księża i biskupi, którzy z obawy, iż 
w przypadku skandalu zostanie ujawniony 
ich homoseksualizm, chronili sprawców prze-
stępstw. A także, że im większym homofobem 
jest duchowny, tym bardziej prawdopodobne, 
że jest homoseksualistą.

„Sodomę” trzeba przeczytać koniecznie. 
Także ze względy na liczne wątki polskie, które 
opisuje. Przy tej książce film „Kler” Wojciecha 
Smarzowskiego wydaje się być książeczką do 
nabożeństwa. 

ENGLISH

This read should shake Poland to its foundation 
and if it doesn’t, it’s only because we’re hope-
lessly insensitive to books or we have an unfor-
tunate tendency to fend off embarrassing facts. 

Frederic Martel was collecting material 
on the hypocrisy of the Vatican hierarchs for 
years. He somehow managed to persuade sev-
eral dozen cardinals and hundreds of bishops 
to let him take a peek into a big ‘closet’ where 
gay priests were hiding. ‘In the Closet of the 
Vatican’ is about the double life of top hier-
archs of the Church; about their promiscuity, 
hypocrisy, and crimes. In Martel’s opinion, 
homosexuality in the Church isn’t a peripheral 
issue but a system. He believes that priesthood 
has been a shelter for homosexuals for cen-
turies; what’s more, it has even become one 
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TIMOTHY SNYDER, „DROGA DO NIE-
WOLNOŚCI”, WYD. ZNAK HORYZONT, 
KRAKÓW 2019
Wierzyliśmy, że koniec zimnej wojny przynie-
sie ostateczne zwycięstwo demokracji i zapew-
ni wolność przyszłym pokoleniom. I że owa wol-
ność dana jest już raz na zawsze. Ostatnie lata 
dowodzą, że się ponuro myliliśmy. Osobliwy 
sojusz nacjonalistów, fundamentalistów religij-
nych, radykałów i technokratów rozpoczął sku-
teczny demontaż systemów demoliberalnych. 
Wykorzystując populistyczne hasła manipulu-
je słabo wykształconymi masami, kierując je 
w stronę niewolności. 

Snyder bezlitośnie dowodzi, jak wielka jest 
w tym rola Rosjan i Kremla i  jak rządy oraz 
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społeczeństwa innych państw (od Europy 
Środkowej poprzez Zachód aż do Amerykanów) 
dają się infekować putinowską trucizną fake-
-news’ów, obskurantyzmu i złudnej nadziei. 

Wolność zależy od obywateli, którzy potra-
fią odróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co 
chcieliby usłyszeć. Autorytaryzm pojawia się 
nie dlatego, że ludzie mówią, że tego pragną, ale 
dlatego, że tracą zdolność odróżniania faktów 
od pragnień. Jeśli nie ma prawdy, nie może być 
też zaufania, a w warunkach nieufności ukie-
runkowujemy naszą energię na teorie parano-
iczne.  Czy uda nam się z tego wyrwać? 

ENGLISH

We believed that the end of the Cold War 
would bring the final victory of democracy 
and ensure freedom for future generations. 
And that freedom was given once and for 
all. Recent years show, however, how wrong 
we were. A peculiar alliance of nationalists, 
religious fundamentalists, radicals and tech-
nocrats has begun an effective dismantling of 
demo-liberal systems. By using populist slo-
gans, it manipulates poorly educated masses, 
directing them towards unfreedom. 

Snyder mercilessly proves the big role 
played by the Russians and the Kremlin in the 
phenomenon and illustrates how other soci-
eties (from Central Europe, through Western 
Europe to Americans) become infected by 
Putin’s poison of fake news, narrow-minded-
ness, and delusion.

Freedom depends on citizens who can tell 
the difference between what’s real and what 
they would like to hear. Authoritarianism oc-
curs not because people admit they desire 
something, but because they lose an ability to 
tell apart facts and their desires. If there is no 
truth, there may be no trust either, and in dis-
trust, we direct our energy to conspiracy theo-
ries. Will we ever break free? 

L E K T U R Y  S A R A M O N O W I C Z A

STEVEN PINKER „NOWE OŚWIECENIE”, 
WYD. ZYSK I S-KA, POZNAŃ 2018
„Druga połowa drugiej dekady trzeciego 
tysiąclecia nie wydaje się odpowiednim 
momentem na opublikowanie książki 
o dziejach postępu i  jego przyczynach. - 
pisze Steven Pinker. - Moim krajem rzą-
dzą ludzie wyznaczający mroczną chwilę 
wizji obecnej.”

Moim krajem też, dlatego czytam „Nowe 
oświecenie” z wypiekami na twarzy. W cza-
sach, gdy populistyczna władza w Polsce 
i  USA kreśli pesymistyczny i  obskuranc-
ki obraz świata oraz jego przyszłości, kry-
tyczny stosunek do nowoczesnych instytu-
cji oraz niezdolność do wyobrażenia sobie 
wyższego celu o innym niż religijny cha-
rakterze, Pinker – jeden z najciekawszych 
intelektualistów naszych czasów – przy-
wraca na sztandary człowieka cywilizowa-
nego Oświeceniowe hasła: rozum, nauka, 
humanizm, postęp. Dowodzi, że czarnose-
cinne pomruki o tym, że dziś żyje się coraz 
gorzej, a świat schodzi na psy, nie znajdują 
potwierdzenia w rzeczywistości. Albowiem 
wszelkie dane dowodzą, że życie, zdrowie, 
dostatek, bezpieczeństwo, pokój, wiedza 
i szczęście wzrastają nie tylko na Zachodzie, 
ale i na całym świcie.

Czytam Pinkera z nadzieją, że świat lu-
dzi światłych jeszcze nie uległ masom, hoł-
dującym myśleniu magicznemu, trybali-
zmowi i tańcom na grobach intelektualnych 
autorytetów. I że wiedza przyczynia się do 
poprawy ludzkiego losu. 

ENGLISH

‘The second half of the second decade of 
the third millennium would not seem to 
be an auspicious time to publish a book 
on the historical sweep of progress and its 
causes,’ writes Steven Pinker. My country 
is ruled by people who give a dark time to 
the present vision.

My country, too, therefore I’m reading 
‘Enlightenment Now’ with flushed cheeks. 
In the times when the populist govern-
ment in Poland and the US is painting 
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a pessimistic and narrowminded picture 
of the world and its future, with a critical 
approach to modern institutions and an in-
ability to come up with a higher purpose oth-
er than a religious one, Pinker – one of the 
most intriguing intellectuals of our times – 
brings back the ideas of the Enlightenment: 
reason, science, humanism, progress. He 
proves that black-hundredists’ rumble of 
discontent and complaint about life getting 
worse and the world going to seed, doesn’t 
have a basis in fact. All data suggest that life, 
health, wealth, security, peace, knowledge, 
and happiness are growing not only in the 
West, but all over the world.

I’m reading Pinker with hope that the 
world of enlightened people hasn’t given in 
to masses that follow magical thinking, trib-
alism, and dancing on the graves of intellec-
tual authorities. And that knowledge may 
contribute to improving human’s life. 

ROBERT FROST „OKSFORDZKA HI-
STORIA UNII POLSKO-LITEWSKIEJ”, 
WYD. REBIS, POZNAŃ 2018
Wydawnictwo Wielka Litera inicjuje cykl su-
biektywnych przewodników po światowych 

C Z Y TA M  P I N K E R A  Z   N A D Z I E JĄ , 
Ż E  Ś W I AT  L U D Z I  Ś W I AT ŁYC H 
J E S Z C Z E  N I E  U L E G Ł  M A S O M , 
H O Ł D U JĄC Y M  M Y Ś L E N I U 
M AG I C Z N E M U,  T RY B A L I Z M OW I 
I   TA Ń C O M  N A  G RO B AC H 
I N T E L E K T UA L N YC H  AU T O RY T E T ÓW. 



miastach, pisanych przez bywalców i entu-
zjastów tychże. Zaczyna od Sztokholmu, 
który opisuje mieszkająca w  nim od lat 
polska pisarka Katarzyna Tubylewicz. Nie 
jest to książka, która punkt po punkcie 
opisuje wszystko, co w mieście warte zo-
baczenia; od tego mamy przewodniki typu 
tradycyjnego. Opowiada natomiast, za co 
Sztokholm jest przez autorkę kochany i po-
dziwiany oraz zachęca, byśmy spojrzeli na 
to miasto, zwane Wenecją Północy, jej ocza-
mi. Ale że Tubylewicz wie o Sztokholmie 
wszystko, co wiedzieć warto, po lekturze 
człowiek czuje się niemalże jego mieszkań-
cem. Na następne książki z cyklu już cze-
kam z utęsknieniem. 

ENGLISH

Wielka Litera Publishing House is initiat-
ing a series of subjective city guides writ-
ten by their regulars and enthusiasts. It be-
gins with Stockholm described by a Polish 
writer, Katarzyna Tubylewicz, who has 
been living there for years. It’s not a book 
describing city attractions one by another 
– there are enough traditional guides like 
that on the market. Here, the author writes 
why she loves and admires Stockholm and 
encourages us to look at the city called the 
Venice of the North from her perspective. 
Tubylewicz knows everything there is to 
know about Stockholm, so after reading 
her guide, you’ll feel like you were living 
there yourself. I’m looking forward to more 
books from the series. 

Zwłaszcza Anglicy lub Amerykanie. Mają 
nie tylko dystans do naszych dziejów, 
którego nam brakuje, ale przede wszyst-
kim wspaniały warsztat, dzięki któremu 
wielkie tomiszcza nie nudzą datami, wy-
darzeniami i nazwiskami, ale skrzą się 
od fascynujących historii, których nie 
powstydziłyby się najbardziej wciągają-
ce seriale fabularne. Właśnie taką książ-
kę Brytyjczyk Robert Frost podarował 
nam o  państwie polsko-litewskim, czyli 
niezwykłym i bez wątpienia najbardziej im-
ponującym epizodzie naszej historii, w któ-
rym otarliśmy się o bycie mocarstwem. 
Czyta się to jednym tchem, żałując potęż-
nie, że Rzeczpospolita Obojga Narodów 
została dziś zastąpiona w ojczystych snach 
przez endeckie pomruki o  jednolitej et-
nicznie Polsce. 

ENGLISH

For a long time, I’ve believed that only 
foreigners should write about the history 
of Poland. Especially the English or the 
Americans. Not only can they keep things in 
perspective, which we can’t, but primarily, 
they have sophisticated writing technique, 
with which thick volumes don’t bore read-
ers to death with dates, events, and names, 
but are full of fascinating stories, like the 
most gripping feature series. Robert Frost 
wrote a book about the PolishLithuanian 
Commonwealth, which was a remarkable 
and the most impressive period in our histo-
ry, when we were close to gaining the status 
of a superpower. It’s a gripping read, which 
makes us regret that the PolishLithuanian 
Commonwealth was replaced with National 
Democracy’s rumble about ethnically ho-
mogeneous Poland. 

DENIS DUTTON, „INSTYNKT SZTU-
KI”, WYD. COPERNICUS CENTER 
PRESS, KRAKÓW 2019
Jako pierwszy w  dziejach filozof sztuki 
Denis Dutton łączy dwie dziedziny – 
sztukę i  nauki ewolucyjne. Dowodzi, że 
ludzkie preferencje estetyczne nie są je-
dynie „konstrukcjami społecznymi”, lecz 
uniwersalnymi, międzykulturowymi ce-
chami ewolucyjnymi, ukształtowanymi 
przez dobór naturalny i płciowy. Czyli, że 
„to coś” nosimy w sobie. 

„Ewolucja homo sapiens w  ciągu mi-
lionów lat nie jest tylko historią o  tym, 
jak posiedliśmy zdolność widzenia barw, 
chęć jedzenia rzeczy słodkich i chodze-
nia w  pozycji wyprostowanej – pisze 
Dutton. – To również historia o tym, jak 
staliśmy się gatunkiem mającym obse-
sję na punkcie tworzenia doświadczeń 
artystycznych, które nas bawią, szoku-
ją, ekscytują i  zachwycają, od dziecię-
cych zabaw do kwartetów Beethovena, od 
oświetlonych ogniem jaskiń do nieustan-
nej poświaty ekranów telewizorów na ca-
łym świecie”. 

Piękno i zachwyt zostały nam zadane 
przez naturę, dowodzi Dutton, i szukamy 
ich instynktownie, niezależnie od tego w ja-
kiej części świata i jakiej epoce historycznej 
się narodziliśmy. Bardzo mi ta myśl – jak-
że sprawnie przeprowadzona w tej książce 
– odpowiada. Mam nadzieję, że Państwu 
spodoba się również. 

ENGLISH

In his book, Denis Dutton, as the first 
writer of art philosophy, combines two 
disciplines – art and evolution sciences. 
He proves that man’s aesthetic preferenc-
es aren’t only ‘social constructs’, but uni-
versal, intercultural evolution features, 
shaped by natural and sexual selection; by 
‘the thing’ within us. 

Dutton writes that homo sapiens evo-
lution over millions of years is not only 
a story about how we evolved an ability to 
see colours, an urge to eat sweets and walk 
upright. It’s also a story about how we be-
came a species obsessed with creating ar-
tistic experiences, which amuse, shock, ex-
cite and delight us, from children’s games to 
Beethoven’s quartets, from caves illuminat-
ed by fire to relentless glowing of TV screens 
all over the world.

Dutton claims that beauty and admira-
tion are given to us by nature, and we look 
for them instinctively, regardless of where 
and in which historical era we were born. 
I must admit that I like this thought – thor-
oughly explored in this book – very much. 
I hope you will like it, too. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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KATARZYNA TUBYLEWICZ 
„SZTOKHOLM”, WYD. WIELKA 
LITERA, WARSZAWA 2019 
Od dawna twierdzę, że o  historii Polski 
powinni pisać wyłącznie cudzoziemcy. 

5.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 
REGULAR SECTION OF POZNAŃ-ŁAWICA AIRPORT

CZARNOGÓRA – CZARNA 
PERŁA BAŁKANÓW

MONTENEGRO – THE BLACK 
PEARL OF THE BALKANS 

TEL AWIW JEDYNE TAKIE 
MIASTO NA ŚWIECIE

TEL AVIV – THE ONLY CITY 
OF ITS KIND

POZNAŃ JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH 
EUROPEJSKICH DESTYNACJI 
TURYSTYCZNYCH

POZNAŃ IS ONE OF THE BEST 
TOURIST DESTINATIONS IN EUROPE! 
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Ryanair z rekordową ilością 
lotów z Poznania
   Ryanair with the Record Number

 of Flights from Poznań 
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RYANAIR Z REKORDOWĄ 
ILOŚCIĄ LOTÓW Z POZNANIA 

Lotniczego Poznań- Ławica, Grzegorz Bykowski – Wicepre-
zes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, a także Jacek 
Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania i Jacek Bogusławski 

– Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Wiele osób czekało na ogłoszenie nowych połączeń, któ-

re spotkało się z wielkim zainteresowaniem, jednak linia 
Ryanair przygotowała dla nas jeszcze inną niespodziankę. 
Jedną z najbardziej wyczekiwanych informacji było bowiem 
potwierdzenie zbazowania w Poznaniu drugiego samolotu, 
począwszy od sezonu zima 2019/2020. 

Jak podkreślono, Poznań jest bardzo ważną lokalizacją 
dla linii Ryanair, to jedna z 6 polskich baz przewoźnika, dla-
tego nie bez przyczyny zdecydował się on zainwestować wła-
śnie tu, i to niebagatelną kwotę – 100 milionów USD. Dzięki 
temu w tym roku na liście nowych zimowych destynacji poja-
wią się: Budapeszt, Cork, Charków, Odessa, Paryż Beauvais 
oraz Sztokholm Skavsta, co łącznie da 17 kierunków obsługi-
wanych zimą przez linię Ryanair do i z Poznania. Wszystkie 
nowe trasy będą dostępne 2 razy w tygodniu aż do marca 

Konferencja linii Ryanair poświęcona była dalszemu rozwojowi prze-
woźnika w stolicy Wielkopolski. Specjalnie na tę okazję osobiście do 

Poznania przyleciał Michael O'Leary – Prezes Zarządu Ryanair. W spo-
tkaniu udział wzięli także Juliusz Komorek – Członek Zarządu ds. Regula-
cyjnych i Prawnych Ryanair, Mariusz Wiatrowski – Prezes Zarządu Portu 
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3 KWIETNIA PODCZAS KONFERENCJI PRASOWEJ, KTÓRA 
ODBYŁA SIĘ W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA, 
RYANAIR – LINIA LOTNICZA NR 1 W POLSCE W SEGMENCIE 
LOW COST, OGŁOSIŁA NAJWIĘKSZĄ W HISTORII ILOŚĆ LOTÓW 
Z POZNANIA. OD SEZONU WIOSNA/LATO 2019 URUCHAMIA 
5 NOWYCH POŁĄCZEŃ (RZYM, CORK, ZADAR, SZTOKHOLM 
SKAVSTA, KAWALA), A OD SEZONU ZIMA 2019/2020 ZBAZUJE 
TU DRUGI SAMOLOT I URUCHOMI KOLEJNE 4 NOWE TRASY 
(BUDAPESZT, PARYŻ BEAUVAIS, ODESSA, CHARKÓW)!

TEKST: MARTA NOWACKA
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2020 roku, stanowiąc jeszcze lepszą siatkę połą-
czeń dla całej Wielkopolski. 

„Ryanair to nasz kluczowy partner – rozwój 
bazy oraz poznańskiej siatki połączeń prze-
woźnika w znaczący sposób wpłynie na wzrost 
atrakcyjności turystyczno-biznesowej naszego 
miasta. To nie tylko możliwość taniego podróżo-
wania do ciekawych miejsc w całej Europie, ale 
też pozytywny impuls dla poznańskiego rynku 
pracy. Jest to zatem wielkie wsparcie dla biznesu 

– szczególnie połączenia z Ukrainą ze względu na 
obecny rynek pracy, ale także z Francją czy ze 
Szwecją.” - podkreślał Jacek Jaśkowiak, Prezy-
dent Miasta Poznania.

Swój komentarz nadesłał także reprezen-
towany przez Członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, Wice-
marszałek Województwa Wielkopolskiego: „To 
ważna dla nas wiadomość z dwóch powodów. Po 
pierwsze drugi samolot oznacza nie tylko inwe-
stycję rzędu 100 mln USD w samolot dla Pozna-
nia, ale również większe zatrudnienie w bazie 
Ryanair. Po drugie, zbazowany samolot ozna-
cza też większy wpływ na kształtowanie siat-
ki połączeń z Wielkopolski pod kątem naszej 
atrakcyjności turystycznej, realizacji celów biz-
nesowych, a także dostępu do rynków pracy”.

Szacuje się, że ruch lotniczy Ryanair w Pozna-
niu wzrośnie po tych zmianach o 15%, a z usług 
przewoźnika skorzysta rocznie 800.000 pasaże-
rów. „Naszą ambicją jest zwiększenie tej liczby 
w przeciągu kolejnych 1-2 lat do ponad 1 milio-
na pasażerów rocznie.” - powiedział Michael 
O'Leary, Prezes Zarządu Ryanair, i dodał: „Cie-
szymy się bardzo, iż od sezonu zima 2019/2020 
w naszej bazie w Poznaniu znajdą się 2 samoloty. 

Dzięki temu zaoferujemy w Poznaniu 17 tras 
(w tym 6 nowych)”.

Inwestycja przyczyni się jednocześnie do 
zwiększenia zapotrzebowania na ok. 600 no-
wych miejsc pracy (zgodnie z badaniami ACI, 
które potwierdzają 750 niebezpośrednich miejsc 
pracy na 1 milion pasażerów na lotniskach mię-
dzynarodowych), a bezpośrednio wpłynie na 
większe zatrudnienie w bazie Ryanair i stworze-
nie co najmniej 50 miejsc pracy dla pilotów, per-
sonelu pokładowego czy inżynierów.

„Niezmiernie cieszymy się z tej ekspansji 
Ryanaira i podstawienia drugiego samolotu 
w Poznaniu. Liczba wszystkich kierunków 
regularnych obsługiwanych przez nasze lot-
nisko w tym roku osiągnie poziom 34, a sam 
Ryanair dostarczy ich 24 w całym roku 2019, 
widać więc, jak bardzo strategiczna i  waż-
na jest to współpraca” – zapewniał Mariusz 
Wiatrowski, Prezes Zarządu Portu Lotnicze-
go Poznań-Ławica. I dodał: „Warto podkre-
ślić zaangażowanie naszych Udziałowców, 
zwłaszcza Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz Urzędu Miasta 
Poznania, w prace nad rozwojem naszego lot-
niska, także w kontekście ogłaszanych w dniu 
dzisiejszym nowych kierunków.”

Ryanair poinformował także o uruchomie-
niu nowej trasy do Kavali w Grecji. Kierunek 
będzie dostępny od lipca do września w ramach 
rozszerzonej siatki połączeń na lato 2019. W se-
zonie letnim Ryanair zaoferuje z Poznania łącz-
nie 20 tras, w tym do tak atrakcyjnych miast jak 
Rzym, Zadar, Cork, Londyn czy Tel Awiw. 

Pasażerowie z Wielkopolski oraz turyści 
mogą już teraz zarezerwować loty na nowych 

trasach korzystając z jeszcze niższych cen bile-
tów, znanej punktualności oraz jeszcze lepszej 
obsługi klienta.  

  IN ENGLISH

RYANAIR WITH THE RECORD 
NUMBER OF FLIGHTS FROM 
POZNAŃ   

ON 3 APRIL, DURING THE PRESS CON-
FERENCE HELD AT ŁAWICA AIRPORT, 
RYANAIR, NUMBER 1 LOW COST AIR-
LINE IN POLAND, ANNOUNCED THE 
ALL-TIME HIGH NUMBER OF FLIGHTS 
FROM POZNAŃ. STARTING FROM SUM-
MER / SPRING SEASON 2019, RYANAIR 
IS LAUNCHING 5 NEW DESTINATIONS 
(ROME, CORK, ZADAR, STOCKHOLM 
SKAVSTA, KAVALA). IN WINTER 
2019/2020, THE AIRLINE IS PLANNING 
TO BASE ANOTHER AIRCRAFT IN 
POZNAŃ AND LAUNCH 4 ADDITION-
AL DESTINATIONS (BUDAPEST, PARIS 
BEAUVAIS, ODESSA AND KHARKOV)!

Ryanair’s conference was dedicated to further 
development of the carrier in the capital of 
Greater Poland. Michael O’Leary, the CEO of 
Ryanair, flew to Poznań especially to take part in 
the conference. The event was also attended by 
Juliusz Komorek, the Board Member and Chief 
Legal & Regulatory Officer of Ryanair, Mariusz 
Wiatrowski, the President & CEO of Ławica Air-
port, Grzegorz Bykowski, the Vice President of 
Ławica Airport, Jacek Jaśkowiak, the President 
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there will be two aircrafts. As a consequence, 
we will be able to offer 17 destinations from 
Poznań (including 6 new ones)”. 

The investment will also contribute to about 
600 vacancies which will have to be filled (ac-
cording to ACI survey that claims about 750 
indirect jobs are created to serve one million 
passengers at international airports). Directly, 
there will be a greater demand for employees 
in the base and 50 jobs will be created for pilots, 
cabin crew and engineers. 

“We are overjoyed with Ryanair’s expansion 
and having the second aircraft in Poznań. The 
number of all connections handled this year by 
our airport on a regular basis will reach 34, and 
Ryanair alone will provide 24 of them in the year 
2019. It proves how strategic and important this 
cooperation is” – assures Mariusz Wiatrowski, 
the President and CEO of Ławica Airport. He 
also adds, “We should not underestimate the 
involvement of our Shareholders, especially the 
Marshall Office of Greater Poland Voivodship 
and Poznań City Hall, in all works related to 
launching new destinations announced today”. 

Ryanair has also informed about launching 
a new route to Kavala in Greece. The flights will 
be performed from July to September as a part 
of the extended route network for summer 2019. 
In total, in summer season, Ryanair will offer 
20 destinations from Poznań to such attractive 
cities as Rome, Zadar, Cork, London or Tel Aviv. 

Passengers from Greater Poland and tourists 
can already book their flights to new destina-
tions and enjoy even lower ticket prices, famed 
punctuality and better customer service. 

of Poznań, and Jacek Bogusławski, the Board 
Member of Greater Poland Voivodship. 

Many people waited impatiently for new 
destinations to be announced, but Ryanair pre-
pared yet another surprise. One of the most 
expected news was the airline’s confirmation 
to base the second aircraft in Poznań starting 
from winter 2019/2020. 

As it was emphasized, Poznań is a crucial lo-
cation for Ryanair. It is one of 6 carrier’s bases in 
Poland and it is not coincidental that the airline 
had decided to invest the substantial amount 
of USD 100M exactly here. Owing to the invest-
ment, the list of destinations has been extended 
with Budapest, Cork, Kharkov, Odessa, Paris 
Beauvais, and Stockholm Skavsta, which gives 
in total 17 new flights performed by Ryanair to 
and from Poznań. All new routes will be available 
twice a week until March 2020 improving the 
network of connections in entire Greater Poland. 

 “Ryanair is our key partner. The develop-
ment of the base and Poznań’s route network 
will definitely make our city more attractive 
to tourists and businesses alike. Not only does 
it give possibility to travel cheap to interesting 
places all over Europe, but it also provides a pos-
itive impulse for a job market in Poznań. Con-
sequently, it constitutes a great support for busi-
ness, particularly flights to Ukraine, taking into 
account the current situation on our job market, 
but also to France and Sweden” – emphasizes 
Jacek Jaśkowiak, the President of Poznań. 

Wojciech Jankowiak, the Vice Marshal of 
Greater Poland Voivodship, represented by the 
Member of Greater Poland Voivodship Manage-
ment, has also sent his comment: “This infor-
mation is important to us for two reasons. First, 
the second aircraft means not only the invest-
ment in the region of USD 100M in the aircraft 
in Poznań, but also higher employment in Ry-
anair’s base. Secondly, the aircraft based in our 

city has an impact on creating a route network 
from Greater Poland which will definitely im-
prove our tourism attractiveness, help achieve 
our business goals, and provide easier access 
to job markets.”

It is estimated that Ryanair’s air traffic in 
Poznań will grow by 15% after the changes, and 
800 000 passengers will use the carrier’s ser-
vices on an annual basis. “Our ambition is to 
increase that figure over the next year or two to 
one million passengers a year” – said Michael 
O’Leary, the CEO of Ryanair, and then he went 
on: “We are extremely happy that starting 
from winter 2019/2020 in our base in Poznań 
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SPOTTERZY SPOTTERS

 Dash 8 Q400 LOT Polish Airlines OY-YBZ, fot.: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Antonov An-124-100 Ruslan Antonov Airlines, 
fot.Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)

A330-223 Wamos Air EC-MTT / TFL329, fot.: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Poznań Airport Spotters, w tle 737-8AS Ryanair SP-RSB, fot./photo: Grzegorz Gwiazda (Wlkp _ Spotters)

Antonov An-124-100 Ruslan Antonov Airlines,
 fot.: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters) Boeing C-17 A Globemaster III U.S. Air Force, fot.: Mikołaj Waligórski (Wlkp _ Spotters)
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TEL AWIW 
JEDYNE TAKIE MIASTO 

NA ŚWIECIE

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

Mimo swojego metropolitalnego charakte-
ru Tel Awiw jest przyjazny dla percepcji 

turysty. Można go zwiedzać indywidualnie 
– pieszo, rowerami wynajętymi z licznych wy-
pożyczalni lub dołączając do grup wyciecz-
kowych. Miasto tchnie młodością. Zostało 
założone na początku XX wieku, nieopodal 
starożytnego portu Jafa, z którym zostało po-
łączone w 1950 roku, a którego zabudowania 
i zaciszny nastrój są jedną z atrakcji turystycz-
nych Tel Awiwu. Inną wartą zobaczenia atrak-

KRYTERIUM WYBORU BLISKIEGO WSCHODU NA LOTNICZĄ DESTYNACJĘ JEST OD 
LAT PODOBNE: CIEPŁY KLIMAT, CIEKAWE ZABYTKI, A W PRZYPADKU IZRAELA 
CZĘSTO TEŻ CEL PIELGRZYMKOWY. TEL AWIW DOKŁADA DO TEGO JESZCZE JEDNĄ 
JAKOŚĆ – NIEPRAWDOPODOBNĄ JAKOŚĆ I RADOŚĆ ŻYCIA.

TEKST: KRZYSZTOF ANISSIMO    ZDJĘCIA:  123RF.COM

cją jest wpisane w 2003 roku na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO Białe Miasto, 
na które składa się skupiony wokół bulwaru 
Rothschilda, w centrum miasta, najliczniejszy 
na świecie zespół, prawie 100 budynków wybu-
dowanych w modnym w latach 30. XX wieku, 
stylu Bauhaus.

Inne, stare dzielnice Tel Awiwu zostały 
poddane procesowi gentryfikacji. Dzięki temu 
uzyskały one nową wartość turystyczną i eko-
nomiczną. W ten sposób zaniedbane kiedyś 

Neve Tzedek i Florentin stały się modnymi 
miejscami rozrywki, najsłynniejszych w tej 
części świata klubów i ekskluzywnego nocne-
go życia, podobnie jak pełne niepowtarzalne-
go uroku butikowe hotele.

Wśród atrakcji nie można zapomnieć o kuch-
ni – to prawdziwa uczta w stylu fusion. Wie-
lowątkowość potraw słynącej z doskonałych 
smaków tej części świata, jest w stanie po-
zytywnie zaskoczyć w niejednym barze czy 
restauracji.

Wizyta w Tel Awiwie, szczególnie w sezo-
nie długiego lata, nie może się obyć bez pobytu 
na plaży. Biegnąca wzdłuż miasta, z północy 
na południe, nie dorównuje może szerokością 
słynnej Copacabanie, jednak atmosferą na 
pewno tak, z szeregiem ekskluzywnych hoteli 
nad promenadą.

Miasto jest niekwestionowaną stolicą biz-
nesu, handlu (mieści się w nim m. in. najwięk-
sze centrum handlu diamentami na świecie), 
kultury i technologii. Tu znajduje się centrum 
izraelskiego przemysłu hi-tech, uznawanego 
za ścisłą światową czołówkę, znanego jako „Si-
licon Wadi”. Wśród nowoczesnych wieżowców 
wyróżnia się Centrum Azrieli z galerią widoko-
wą na całe miasto.

Wizytę w Tel Awiwie można potraktować 
też jako doskonałą bazę wypadową do zwie-
dzania całego regionu. Izrael jest małym 
powierzchniowo krajem, zatem stosunkowo 
szybko można dotrzeć do miejsc pielgrzymko-
wych (Jerozolimy, Betlejem, Jerycho, Nazare-
tu i innych), wypoczynkowych (Morze Martwe, 
Ejlat) czy wyruszyć do sąsiedniej Jordanii, by 
obejrzeć słynną z przygód Indiany Jonesa Pe-
trę czy pustynię Wadi Rum. 
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and economic significance. Once neglected 
Neve Tzedek and Florentin have become tren-
dy centres of entertainment and home to the 
most famous in this part of the globe clubs 
and lavish nightlife. The same goes for char-
ming boutique hotels. 

One of many attraction of Tel Aviv is defini-
tely its cuisine – hands down a real fusion feast. 
This part of the world is famous for its exquisi-
te flavours and you will be pleasantly surprised 
with versatility of dishes in bars or restaurants.

A visit to Tel Aviv, especially during long 
summer, will not be complete without spen-
ding time on the beach. It stretches the entire 
length of the city, from north to south, and 
even though it cannot compete with famous 
Copacabana when it comes to width, its atmo-
sphere, variety of luxurious hotels and the pro-
menade are equally impressive. 

Tel Aviv is the unquestionable capital of 
business, commerce (for instance, the world’s 
largest diamonds trade centre), culture and 
technology. It is the centre of Israeli hi-tech in-
dustry, dubbed the Silicon Wadi, which is con-
sidered one of the finest in the world. Among 
modern skyscrapers, Azrieli Centre stands out 
with the observation deck giving a panoramic 
view of the entire city.

A visit to Tel Aviv may be a wonderful star-
ting point to explore the whole region. Israel 
is a small country, so you can fairly quickly 
reach the religious sites (Jerusalem, Bethle-
hem, Jericho, Nazareth, to name but a  few), 
leisure spots (the Dead Sea, Eilat) or set off 
for neighbouring Jordan to see Petra, were 
Indiana Jones adventures were filmed, and 
Wadi Rum Desert. 

  IN ENGLISH

TEL AVIV – THE ONLY CITY OF 
ITS KIND

WHEN CHOOSING THE MIDDLE EAST AS 
OUR DESTINATION, WE TEND TO FOL-
LOW THE SAME PATTERN PERSISTENTLY: 
WARM CLIMATE, INTERESTING SITES, 
AND IN CASE OF ISRAEL, VISITING THE 
HOLY LAND. TEL AVIV HAS ONE MORE 
ADDED VALUE – ITS INCREDIBLE QUALI-
TY AND A ZEST FOR LIFE. 
Notwithstanding its metropolitan character, 
Tel Aviv is by far tourist-friendly. It can be explo-

red individually – on foot, by rented bike, or jo-
ining a tour group. The city exudes youth. It was 
established at the beginning of the 20th century, 
in the immediate vicinity of ancient Jaffa harbo-
ur. The two cities were merged in 1950 and now 
the buildings and cosy ambience of Jaffa are 
one of Tel Aviv’s highlights. Another site worth 
visiting is the White City proclaimed by UNE-
SCO a World Cultural Heritage site in 2003. The 
White City comprises nearly 100 buildings in 
the Bauhaus style from the 1930s. The buildings 
stretch along Rothschild Boulevard located in 
the heart of the city. 

Other old parts of Tel Aviv have undergone 
gentrification, which gave them new touristic 



CZARNOGÓRA 
CZARNA PERŁA BAŁKANÓW
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Masowa turystyka nie zawładnęła jeszcze 
tym krajem, a ma on bardzo wiele do za-

oferowania. Urokliwe miasteczka ukryte wśród 
gór, piękne plaże z klimatycznymi zatoczkami 
i skaliste wysepki na tle lazurowego morza – jest 
tu mnóstwo miejsc do odkrycia, a wszystko to 
wciąż za przystępną cenę.

Najdłuższa plaża na Bałkanach znajduje 
się właśnie tutaj! 13-kilometrowa Velika Plaža 
położona jest niedaleko centrum Ulcinj – naj-
dalej wysuniętego na południe miasta Czar-
nogóry. Budva ze średniowieczną starówką to 
najpopularniejszy kurort wybrzeża, na którym 
z pewnością nie zabraknie miejsc do zażywania 
kąpieli zarówno morskich, w ciepłych wodach 
Adriatyku, jak i słonecznych, na licznych, pięk-
nych plażach.

Słynna Boka Kotorska – otoczona górami 
największa zatoka Morza Adriatyckiego z ponad 
100-kilometrową linią brzegową, to prawdziwa 
wizytówka Czarnogóry. Nazywana jest fiordem 
południa i została wpisana na Listę Światowego 

TEN URZEKAJĄCY, CHOĆ NIEWIELKI, BAŁKAŃSKI KRAJ, ZWANY JEST PERŁĄ ADRIATYKU. KRAJOBRAZ CZARNOGÓRY JEST BARDZO 
UROZMAICONY – KUSI GÓRSKIMI SZCZYTAMI, PIASZCZYSTYMI PLAŻAMI, DZIEWICZĄ PRZYRODĄ I WCIĄŻ NIEODKRYTYMI, 
MALOWNICZYMI ZAKĄTKAMI. TO WCIĄŻ MAŁO POPULARNE WAKACYJNIE MIEJSCE, DLATEGO WYPOCZYNEK Z DALA OD ZGIEŁKU 
CODZIENNOŚCI JEST TU GWARANTOWANY.

TEKST:  MARTA NOWACKA    ZDJĘCIA: 123RF.COM
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Dziedzictwa UNESCO, tak jak i starówka leżące-
go tu miasta Kotor, uznana za jedną z najpiękniej-
szych. Sveti Stefan – maleńki półwysep z charak-
terystycznymi domami z kamienia, połączony 
ze stałym lądem wąską, komunikacyjną groblą 
zalewaną w czasie przypływów, to najczęściej 
fotografowane miejsce na wybrzeżu.

Miłośnicy nieskażonej, dziewiczej natury 
i urzekającego piękna przyrody będą zachwy-
ceni wakacjami w Czarnogórze – znajdują się 
tu 4 parki narodowe, m.in. Biogradska Gora 

– pierwotna puszcza z drzewami liczącymi po-
nad 500 lat, oraz Park Narodowy Durmitor z licz-
nymi jeziorami polodowcowymi oraz kanionem 
rzeki Tary – najgłębszym i najdłuższym w Euro-
pie, o głębokości dochodzącej do 1300 m, wpisa-
nym na listę UNESCO.

Jezioro Szkoderskie – największe na Bałka-
nach, stanowi naturalną granicę między Czar-
nogórą a Albanią. Znajduje się na nim ponad 50 
małych wysp nazywanych gorica z zachowany-
mi ruinami kilkusetletnich budowli – twierdz 
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i klasztorów. To ostatnie siedlisko pelikanów 
oraz największy rezerwat tych ptaków w Europie. 

Odwiedzając ten kraj nie możemy nie spróbo-
wać jego kulinarnych specjałów. Czarnogórska 
kuchnia jest aromatyczna, prosta i sycąca – ryby 
i owoce morza królują na wybrzeżu, a w górach 
cięższe, mięsne dania z baraniny, suszone szyn-
ki oraz sery – najpopularniejszy z nich to tłusty, 
maślany kajmak. 

Z mieszaniny przeróżnych kultur, skom-
plikowanej historii i bogatej tradycji zrodził się 
ten bardzo gościnny, przepiękny, zaskakujący 
co krok cudownymi krajobrazami kraj słońca, 
o którym sam Byron napisał: „Gdy rodziła się 
nasza planeta, zdarzyło się na wybrzeżu Monte-
negro najpiękniejsze spotkanie ziemi i morza”. 
Wyruszmy więc na szlak przygody i osobiście 
odkryjmy tę adriatycką perłę.  

  IN ENGLISH

MONTENEGRO – THE BLACK PEARL 
OF THE BALKANS 

THIS CHARMING, YET SMALL, BALKAN 
COUNTRY IS CALLED THE PEARL OF THE 
ADRIATIC SEA. THE LANDSCAPE OF 
MONTENEGRO IS EXTREMELY VERSATILE 

– IT LURES WITH THE MOUNTAIN PEAKS, 
SANDY BEACHES, UNTOUCHED NATURE 
AND STILL UNCHARTED, PICTURESQUE 
SPOTS. MONTENEGRO IS NOT SUCH 
A COMMON HOLIDAY DESTINATION, SO 
YOU CAN COUNT ON SPENDING YOUR 
HOLIDAY FAR FROM HUSTLE AND BUSTLE 
OF DAILY LIFE. 

Mass tourism has not taken Montenegro by 
storm just yet, but the country has plenty to of-
fer. Lovely little towns hidden in the mountains, 
breath-taking beaches with atmospheric bays 
and rocky islands on the azure sea – there are 
many places to explore and additionally, ev-
erything is still available for affordable price. 

The longest beach in the Balkans is located 
right here! 13-kilometer-long Velika Plaža is situ-
ated close Ulcinj centre – the most southern city 
of Montenegro. Budva with its medieval old town 
is the most popular resort on the coast. This is 
the place where you can enjoy swimming in 
warm waters of the Adriatic Sea or spend enjoy-
able time on numerous, beautiful beaches. 

Famed Boka Kotorska – the largest bay of 
the Adriatic Sea, surrounded by the mountains, 
with 100-kilometer-long coast line is Montene-
gro’s most distinctive place. It is dubbed the 

fjord of the south and was inscribed on the UNE-

SCO World Heritage List. The same goes for the 
old town of Kotor, which is considered the most 
beautiful place of that kind. Sveti Stefan – a tiny 
peninsular with characteristic houses made 
of stone, connected with the mainland with 
a narrow causeway flooded during high tide, 
is the most frequently photographed place on 
the coast. 

Enthusiasts of untouched, virgin nature 
and its captivating beauty will be delighted 
with holiday in Montenegro – here they will 
find 4 national parks, such as Biogradska 
Gora – the old-growth forest with trees which 
are over 500 years old, and Durmitor National 
Park with the glacial lakes and the Tara river 
canyon – the deepest and the longest in Eu-
rope, with depth up to 1300 m, inscribed on 
the UNESCO list. 

Lake Skadar – the biggest lake in the Bal-
kans, it is the natural boarder between Monte-
negro and Albania. On the lake there are over 
50 small islands called gorica with well-pre-
served ruins of hundreds of years old building 

– fortresses and monasteries. This is also the 
habitat of pelicans and the largest pelican re-
serve in Europe. 

Visiting the country without trying its cui-
sine would not be complete. Montenegro’s cui-
sine is well-seasoned, simple and filling – the 
coast revolves around fish and seafood, in the 
mountains you can try heavier, mutton dishes, 
dried ham and various kinds of cheese, includ-
ing the most popular one – fat, creamy kaymak. 

This unique country was born from the fu-
sion of various cultures, complex history and 
rich tradition. Montenegro is a gorgeous, hos-
pitable country of the sun. Wherever you go, it 
will surprise you with the magnificent views. 
After all, it was Byron himself who wrote “At 
the moment of the creation of our planet, the 
most beautiful merging of land and sea oc-
curred at the Montenegrin seaside”. Why don’t 
we embark on an adventurous trip and discov-
er this Adriatic pearl for ourselves. 



CO MOŻNA ZABRAĆ NA POKŁAD SAMOLOTU? CO ZROBIĆ Z NIEWYMIAROWYM BAGAŻEM? CZY JEDZENIE DLA DZIECKA 
PODLEGA LIMITOM? TO PYTANIA CZĘSTO ZADAWANE W OKRESIE WAKACYJNYCH PODRÓŻY. WARTO POZNAĆ NA NIE 
ODPOWIEDŹ ZAWCZASU ZWŁASZCZA, ŻE ZBLIŻA SIĘ CZAS WZMOŻONEGO RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LOTNISKACH.

TEKST:MACIEJ JAMSZ     ZDJĘCIE: 123RF.COM

Na wstępie przypominamy generalną i naj-
ważniejszą zasadę! Każda linia lotnicza 

ma swoje wewnętrzne regulaminy dotyczące 
wielkości, ilości i warunków przewozu baga-
żu. W momencie kupowania biletu lub impre-
zy turystycznej radzimy się z nimi zapoznać, 
by właściwie spakować bagaż, uniknąć niepo-
trzebnego stresu i nieoczekiwanych dopłat przy 
odprawie, gdyż opłata za dokupienie dodatkowe-
go bagażu po zakupie biletu może różnić się od 
opłaty za bagaż wybranej w trakcie rezerwacji 
lotu. Dopuszczalne wymiary bagażu obejmu-

na objętość nie może przekraczać 1 litra. Prze-
wóz żywności nie jest z reguły zabroniony przez 
linie lotnicze, jednak zawsze należy sprawdzić 
przepisy obowiązujące w kraju, do którego wy-
jeżdżamy oraz krajów tranzytowych, przez któ-
re będziemy podróżować. Niektóre państwa, np. 
USA czy Australia, oraz niektóre kraje Ameryki 
Łacińskiej zabraniają wwozu świeżej żywności 
na swoje terytorium, a za złamanie tej zasady 
nakładane są wysokie kary pieniężne. Odpo-
wiednie służby podchodzą do tego obostrzenia 
niezwykle rygorystycznie i na nic się zdadzą 

ODPRAWA 
BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ (2) 

ją też wszelkie wystające elementy – rączki, 
uchwyty, kółka itp. Jest to ważne, szczególnie 
przy wymiarowaniu bagażu podręcznego, który 
przewozimy pod lub nad siedzeniem, w miejscu 
o ograniczonych wymiarach. 

PAKUJEMY BAGAŻ
Przewóz płynów w bagażu podręcznym jest 
ograniczony regulacjami wynikającymi z prze-
pisów bezpieczeństwa – płyny muszą być zapa-
kowane w pojemniki do 100 ml i umieszczone 
w przezroczystej, zamkniętej torebce, a ich łącz-
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tłumaczenia, „że się zapomniało”. Z kolei, wra-
cając na teren Unii Europejskiej pamiętajmy 
o zakazie wwozu mleka, mięsa i produktów 
pochodzenia zwierzęcego spoza krajów Wspól-
noty. Żywność wnoszona na pokład samolotu 
musi być w oryginalnym opakowaniu produ-
centa i mieć datę ważności. Większość linii lotni-
czych nie zezwala bowiem na przewóz przedmio-
tów łatwo ulegających zepsuciu.

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA
To najbardziej newralgiczny moment podróży. 
Pamiętajmy, że procedury bezpieczeństwa 
są coraz bardziej rygorystyczne. Ostateczną 
decyzję w temacie pozytywnej kwalifikacji 
zawartości bagażu podejmuje zawsze funk-
cjonariusz Straży Ochrony Lotniska, będący 
operatorem w strefie kontroli bezpieczeństwa, 
a prawidłowość jego decyzji nadzoruje funk-
cjonariusz Straży Granicznej. Ich decyzjom 
należy się bezwzględnie podporządkować. Aby 
kontrola bezpieczeństwa przebiegała sprawnie 
i szybko, należy bagaż otworzyć, aby w przy-
padku wątpliwości funkcjonariusz miał do niego 
łatwy dostęp. Jeżeli podróżujemy z dzieckiem 
do lat 2 i w bagażu mamy płyny oraz żywność 
potrzebną dla niego na czas lotu (nie ma limitu, 
jednak dopuszczalne są opakowanie nie więk-
sze niż 100 ml), musimy to koniecznie zgłosić 
przed rozpoczęciem kontroli.

BAGAŻ NIEWYMIAROWY
Tu znów należy odwołać się do indywidualnych 
przepisów przewoźników, które są naprawdę 
różne. Sprzęt sportowy, instrument muzyczny, 
wózek dziecięcy i inne niestandardowe rzeczy 
możemy nadać jako bagaż rejestrowany. Wa-
runkiem jest zgłoszenie takiego zamiaru do li-
nii lotniczej, najlepiej w terminie nie krótszym 
niż 48 godz. przed startem. Pamiętajmy, by za-
wsze go dobrze opakować i opisać. W zależności 
od gabarytów, wagi i ilości pozostałych bagaży, 
przewoźnik może pobrać dodatkową opłatę 
lub odmówić wykonania tej usługi. Zasadniczo 
bagaż przekraczający wagę 32 kg może zostać 
skierowany do nadania w procedurze cargo. 
Foteliki, wózki dziecięce i inwalidzkie są zazwy-
czaj zwalniane z opłat, pod warunkiem oczy-
wiście, że lecą tym samym lotem, co dzieci czy 
osoby niepełnosprawne.  

  IN ENGLISH

CHECK-IN - BAGGAGE OF 
EXPERIENCE (2)

WHAT CAN WE TAKE ON BOARD? WHAT 
TO DO WITH EXCESS BAGGAGE? IS 
FOOD FOR CHILDREN SUBJECT TO LIM-
ITS? THESE ARE THE QUESTIONS OFTEN 
ASKED DURING SUMMER HOLIDAY. IT IS 
BETTER TO FIND THE ANSWER BEFORE-
HAND ESPECIALLY WHEN INCREASED 

PASSENGER TRAFFIC AT THE AIRPORTS 
IS ABOUT TO BEGIN. 

To start with, we would like to remind you about 
general and the most important rule! Each air-
line has its own internal regulations concerning 
the size, the number of pieces, and the carriage 
of baggage. Make sure you get familiar with 
them when you buy your ticket or holiday in 
order to pack your baggage properly, avoid 
unnecessary stress and unexpected charges 
during check-in as the charges for excess bag-
gage when buying a ticket may be different 
from the charges for baggage chosen during 
booking the flight. Baggage allowance includes 
all elements that stick out, such as handles, 
grips, wheels, etc. It is crucial especially with 
hand luggage which is located under or above 
a seat where the space is scarce. 

WE ARE PACKING OUR 
BAGGAGE
Carrying liquids in hand luggage is restrict-
ed by regulations arising from safety law. Liq-
uids need to be packed in container up to 100 
ml and put in a transparent, zipped bag and 
their volume may not exceed 1 litre. Carrying 
food is not banned by airlines, however, we 
should check the regulations of the country 
of destination as well as the transit countries. 
There are countries, for instance the USA 
or Australia, and some countries in Latin 
America, which prohibit bringing in fresh 
food and any violation is subject to severe fi-
nancial penalties. The relevant services are 
very rigorous about those restrictions and 
such explanations as “I’ve just forgotten” will 
do you no good. When it comes to the EU, re-
member you are not allowed to bring in milk, 
meat or other animal products from non-EU 
countries. Any food you bring on board needs 

to have producer’s original packaging and ex-
piry date. Most airlines do not allow products 
which can spoil easily. 

SECURITY CHECK 
It is the most crucial moment during our jour-
ney. Bear in mind that safety regulations are 
becoming increasingly rigorous. The final de-
cision concerning positive qualification of bag-
gage content is always made by Airport Securi-
ty Guard officer who is an operator in a security 
check zone, and the correctness of his decision 
is supervised by a Boarder Guard officer. Their 
decisions must be obeyed unconditionally. To 
make security check quick and efficient, we 
must open our baggage to provide an officer 
with an easy access to it in case of doubts. If we 
are travelling with a toddler up to 2 years of age 
and in our baggage we are carrying food and 
liquids our child needs during the flight (limits 
do not apply, however the permissible contain-
er must not exceed 100 ml), we should report it 
prior to security check. 

OUTSIZE BAGGAGE 
Again, it is better to refer to individual regula-
tions of carriers, which vary considerably. Sports 
equipment, musical instruments, a buggy and 
other non-standard things should be checked 
as registered baggage. All we have to do is 
inform the airlines about it less than 48 hours 
before take-off. Just remember to pack it and 
mark it properly. Depending on its size, weight 
and number of other pieces of luggage, the car-
rier is entitled to charge us extra or refuse this 
service. Generally, the baggage which exceeds 
32 kg may be directed to be checked in cargo 
procedure. Children seats, buggies and wheel-
chairs are usually exempt from charges, as long 
as they fly on the same plane as the children or 
the handicapped. 

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T
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POZNAŃ ZAPRASZA
NARODOWEGO W POZNANIU 
WZGÓRZE PRZEMYSŁA 1
W samym środku Poznania, na niewielkim 
wzniesieniu, znajduje się zrekonstruowany kil-
ka lat temu zamek królewski, a w nim muzeum 
z jedyną w Polsce ekspozycją poświęconą w ca-
łości sztuce użytkowej. W 18 przestrzeniach 
na 4 kondygnacjach zaprezentowano w nowo-
czesny sposób 2000 obiektów: meble, wyroby 
z ceramiki, szkła i metalu, broń, biżuterię, tka-
niny, stroje i dodatki do nich. Goście muzeum 
zaproszeni są do wędrówki przez kolejne epoki 
z przeplatającymi się wątkami powiązanymi 
z panującymi w tym czasie ideami, trenda-
mi, klimatem i smakiem oraz osiągnięciami 
artystycznymi. Eksponowane muzealia z róż-
nych dziedzin sztuki użytkowej zaprezentowane 
są pod kątem ich związku z  człowiekiem – 
w aspekcie materialnym i duchowym, w sferze 
prywatnej i publicznej, na różnych etapach 
jego życia. Tym samym przedmioty umożli-
wiają zwiedzającemu poznanie i  zrozumie-
nie ludzkich potrzeb, pragnień i zaintereso-
wań. Wystawa muzealna staje się opowieścią 
o samym człowieku. Na zamkowej wieży udo-
stępniono dwa tarasy widokowe, z których 
można podziwiać panoramę Poznania.

Więcej informacji msu.mnp.art.pl. ZD
JĘ

CI
A

: P
IO

T
R

 N
A

M
IO

TA
 (1

), 
SŁ

A
W

O
M

IR
 O

B
ST

 (2
), 

A
D

A
M

 C
IE

ŚL
A

W
SK

I (
3)

 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

  IN ENGLISH

POZNAŃ INVITES

POZNAŃ IS ONE OF THE BEST 
TOURIST DESTINATIONS IN 
EUROPE! 
In the last, 10th edition of European Best Desti-
nations competition for the best tourist destina-
tions in 2019, Poznań, as the only Polish candi-
date, was ranked the 5th! Truly outstanding 
result! We joined the European elite in tourism. 
Poznań gave in to only four cities: Budapest 
(Hungary – the 1st place), Braga (Portugal), 
Monte Isola (Italy) and Metz (France). We left 
behind such gems as Athens or Florence, and 
such locations as Berlin, Vienna, or Rome did 
not even make the final 15, which makes us even 
prouder and more satisfied. After all, this recog-
nition confirms the rich and attractive history 
of our city, its diversity, freshness and quality of 
its offer, which was highlighted by the competi-
tion organizers in the nomination. 

Over 43 thousand people voted for the capital 
of Greater Poland – this is the biggest number of 
votes ever received by the Polish city in the his-
tory of the competition. In total, there were over 
515 thousand votes from 153 countries in this 
year’s competition.

POZNAŃ JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH 
EUROPEJSKICH DESTYNACJI 
TURYSTYCZNYCH!
W ostatniej, 10. edycji konkursu European Best 
Destinations na najlepsze turystyczne kierunki 
2019 roku, Poznań – jako jedyny kandydat z Pol-
ski, zajął bardzo wysokie piąte miejsce! Dołączy-
liśmy tym samym do europejskiej, turystycznej 
czołówki – wyprzedziły nas tylko cztery miasta: 
Budapeszt (Węgry – I miejsce), Braga (Portu-
galia), Monte Isola (Włochy) i Metz (Francja). 
Zostawiliśmy w tyle takie perełki jak Ateny czy 
Florencję, a lokalizacje takie jak Berlin, Wiedeń 
czy Rzym nie dostały się nawet do finałowej “15”, 
co jest tym bardziej olbrzymim powodem do 
satysfakcji i dumy. Wyróżnienie jest przecież 
potwierdzeniem bogatej i atrakcyjnej historii 
miasta, różnorodności, świeżości i jakości jego 
oferty, co zostało wskazane przez organizato-
rów konkursu w nominacji.

Na stolicę Wielkopolski zagłosowało ponad 43 
tysiące osób – to najwięcej głosów, jakie zdobyło 
jakiekolwiek polskie miasto w dotychczasowej 
historii konkursu. Łącznie w tej edycji plebiscy-
tu oddano ponad 515 tysięcy głosów ze 153 krajów.

MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH 
– ODDZIAŁ MUZEUM 
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MUSEUM OF APPLIED ARTS – 
A BRANCH OF THE NATIONAL 
MUSEUM OF POZNAŃ
WZGÓRZE PRZEMYSŁA 1
In the heart of Poznań, on a small hill, there 
is a royal castle renovated a few years ago. In 
the castle, there is a  museum with the only 
in Poland exhibition dedicated completely to 
applied arts. In 18 rooms on 4 floors one can see 
2000 items presented in a modern way: fur-
niture, delftware, objects made of glass and 
metal, weaponry, jewellery, fabrics, outfits 
and matching accessories. The guests are 
encouraged to wander through subsequent 
ages and discover themes related to contem-
porary ideas, trends, climate and taste as well 
as achievements in art. The museum collec-
tion from different areas of applied arts is 
displayed to accentuate its connection with 
a man – in a material and spiritual aspect, in 
a private and public sphere, at various stages 

zastawą stołową – największym swego czasu, 

liczniejszym nawet od dworskich serwisów 

królewskich. Służył właścicielom przez ponad 

dwieście lat. Przed II wojną światową znajdo-

wał się w pałacu Brühlów w Brodach (dziś wo-

jewództwo lubuskie). Do naszych czasów prze-

trwała jedynie część rozproszonych naczyń. 

W poznańskim muzeum oglądać można trzy-

naście jego elementów. Poszczególne jego czę-

ści są bogato dekorowane przedstawieniami 

UWAGA: ARCYDZIEŁO! 
ATTENTION: A MASTERPIECE! 
SERWIS ŁABĘDZI W MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH – ODDZIAŁ MUZEUM NARO-
DOWEGO W POZNANIU
SWAN CROCKERY SET AT THE MUSEUM OF APPLIED ARTS – A BRANCH OF THE NATIONAL MU-
SEUM OF POZNAŃ 

Serwis Łabędzi, zaprojektowany przez trzech 

Johannów: Kaendlera, Eberleina i  Ehdera, 

został wykonany w słynnej królewskiej Ma-

nufakturze Porcelany w Miśni w latach 1737-

1742 z okazji ślubu hrabiego Henryka Brühla, 

późniejszego pierwszego ministra Augusta II, 

z Marią Anną Kolowrat-Krakowsky.

Zestaw liczył ponad 2200 elementów i prze-

znaczony był dla 100 osób! Serwis Łabędzi był 

pierwszą, a zarazem najsłynniejszą rokokową 

motywów z Metamorfoz Owidiusza. Na naczy-

niach Johann Kaendler wymodelował w masie 

porcelanowej nereidy, trytony, syreny, delfiny, 

rośliny wodne, muszle i koralowce, z wiodącym 

motywem pary łabędzi i żurawia, dzięki czemu 

pierwszą planową rolę w dekoracji serwisu za-

częła odgrywać rzeźba, a nie malarstwo. 

  IN ENGLISH
Swan Crockery Set, designed by three Johanns: 

Kaendler, Eberlein and Ehder, was made at fa-

mous royal China Workshop in 1737-1742 espe-

cially for the wedding of Henry Brühl, who later 

on become the first minister of August II, with 

Maria Anna Kolowrat-Krakowsky.

The set consists of over 2200 elements and 

can serve 100 people! Swan Crockery Set was 

the first, and at the same time the most famous 

rococo tableware – the largest in its times, and 

with more items than the royal sets. The own-

ers had been using it for over 200 years. Before 

WWII, it was kept in the Brühls’ castle in Brody 

(Lubuskie Voivodship). Only a part of the scat-

tered tableware has survived to our times. The 

museum in Poznań shows only 13 elements of 

the set. Its parts are lavishly decorated in mo-

tives from ‘Metamorphoses’ by Ovidio. On the 

dishes, Johann Kaendler fashioned in porcelain 

mass the sea nymphs, mermen, mermaids, dol-

phins, water plants, shells and corals, with the 

dominating motif of a swan and a crane. That 

way, in the decoration of the set, sculpture be-

came more dominant than painting  

of human life. That way, the objects help the 
visitors understand human needs, desires 
and interests. The museum exhibition is be-
coming a tale about humans themselves. Two 

observation decks have been open on the cas-
tle tower and they provide a wonderful view of 
the panorama of Poznań. 

Find more on msu.mnp.art.pl. 
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TEKST: KATARZYNA KUŁAGOWSKA SILVA
ZDJĘCIE: JELLE VERHOEKS 
 

SINTRYGUJĄCA POZNAŃSKA 

„BEZSENNOŚĆ” 
TRZECIA EDYCJA LETNIEGO 
FESTIWALU MUZYCZNEGO

Zapoczątkowany w 2017 roku cykl kameral-
nych koncertów muzyki klasycznej, odby-

wających się w nietypowych dla tego rodzaju 
muzyki miejscach, okazał się sukcesem i zyskał 
przychylność publiczności. Dlatego rokrocznie 
powraca z nowymi propozycjami. Jego trzecią 
edycję wypełnią wydarzenia dające tak wiele 
muzycznych wrażeń, że nieprzespane noce są 
niemal gwarantowane!

5 CZERWCA 2019 | 
BARTOLOMEYBITTMANN – 

„DYNAMO” 
MTP Pawilon Iglica, ul. Głogowska 14, Poznań 
Wirtuozowskie i  szalone improwizacje na 
nagłośnionych instrumentach akustycznych: 
wiolonczeli, skrzypcach i mandolinie. Zakotwi-
czeni mocno w muzyce klasycznej Matthias Bar-
tolomey (wiolonczela) oraz Klemens Bittmann 
(skrzypce, mandolina), stwarzają w duecie swój 
własny muzyczny kosmos. Wyjątkowe i warte 
poznania zjawisko austriackiej sceny muzycznej. 
Alternatywna klasyka, klasyczny „hardcore” na 
(łącznie) 16 strunach.

10 CZERWCA 2019 | 
LUTOSŁAWSKI QUARTET – 

„SONATY KREUTZEROWSKIE”
Dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baleto-
wej im. O. Sławskiej-Lipczyńskiej
ul. Gołębia 8, Poznań 
Lutosławski Quartet, jeden z topowych polskich 
kwartetów, zaprezentuje projekt własnego pomy-
słu, w którym wezmą także udział aktor Robert 
Jarociński oraz wiolonczelista Jan Skopowski. 
W programie fragmenty arcydzieła literackiego 
Lwa Tołstoja pt. „Sonata Kreutzerowska” oraz 
inspirowane tą nowelą kompozycje: IX Sonata 
na skrzypce i fortepian A-dur op. 47 „Kreutze-
rowska” L. van Beethovena w transkrypcji na 
kwartet smyczkowy i fragmenty I Kwartetu 
smyczkowego L. Janáčka.

(the cello) and Klemens Bittman (the violin, the 
mandolin), both deeply rooted in classical mu-
sic, as a duo, shoot into their own musical space. 
Exceptional and worthwhile show of the Austri-
an music scene. Alternative classic, traditional 

‘groove’ on 16 (in total) strings. 

10 JUNE 2019 | LUTOSŁAWSKI 
QUARTET – “KREUTZER 
SONATA”
The courtyard of O. Sławska-Lipczyńska 
Ballet High School 
Gołębia 8, Poznań 
Lutosławski Quartet, one of the top Polish quar-
tets, is about to present their original project 
featuring an actor Robert Jarociński and a cello 
player Jan Skopowski. The programme includes 
excerpts from Lev Tolstoy’s masterpiece ‘Kreu-
tzer Sonata’ and compositions inspired by the no-
vella: The Violin and Piano Sonata No. 9 A major, 
op. 47 “The Kreutzer” by Ludwig van Beethoven 
in transcription for a string quartet and excerpts 
of String quartet No. 1 by L. Janáček. 

18 JUNE 2019 | BASTARDA – 
“PROMITAT ETERNO”
Evangelical and Methodist Church in Poznań
Ogrodowa 6, Poznań
Inspired by performance style viola bastar-
da based on casual leaps between voices, the 
Bastarda artists create a new quality of playing 
old-time music. The Bastardas (as they call 
themselves) in the original way combine the 
music of the medieval poet and composer Piotr 
of Grudziądz discovered in 1970s with contem-
porary jazz expression. The musicians try new 
interpretations charged with magnetism, which 
are truly lyrical. The unique sound of the string 
bass clarinet and the cello gives a contemplative 
character to musical pieces and constitutes a re-
markable harmonic and rhythmical foundation 
for medieval themes. 

L E T ' S  L O O K  A R O U N D7 0 – 7 1

18 CZERWCA 2019 | BASTARDA – 
„PROMITAT ETERNO”
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu
ul. Ogrodowa 6, Poznań
Zainspirowani praktyką wykonawczą viola ba-
starda opartą na swobodnych skokach pomiędzy 
głosami, artyści Bastarda tworzą nową jakość 
wykonywania muzyki dawnej. Bastardzi (jak 
sami o sobie mówią) w oryginalny sposób łączą 
odkrytą w  latach 70. XX w. muzykę średnio-
wiecznego poety i kompozytora Piotra z Gru-
dziądza ze współczesną, jazzową ekspresją, pro-
ponując interpretacje nasycone magnetyzmem 
i pełne liryzmu. Unikalne brzmienie klarnetu 
kontrabasowego i wiolonczeli nadaje kontem-
placyjny charakter utworom i stanowi niezwykłą 
podstawę harmoniczną i rytmiczną dla średnio-
wiecznych motywów muzycznych. 

  IN ENGLISH

INTRIGUING POZNAŃ “INSOMNIA” 
– THE THIRD EDITION OF SUMMER 
MUSIC FESTIVAL 

Started in 2017, the cycle of small concerts of 
classical music which were held in unusual for 
this kind of event spots turned out to be an enor-
mous success and met with high acclaim from 
the audience. No wonder the festival is making 
a comeback every year with new ideas. Its third 
edition will be filled with events which will have 
the audience of the edge of their seat and keep 
them awake all night long! 

5 JUNE 2019 | 
BARTOLOMEYBITTMANN – 

“DYNAMO” 
Poznań International Fair, Spear Pavilion 
Głogowska 14, Poznań 
Virtuoso and crazy improvisations on acoustic 
instruments with a sound system: the cello, the 
violin and the mandolin. Matthias Bartolomey 
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(FNC)

(FAO)

(DJE)
(MIR)

(AYT)
(BJV)

(ADB)
(DLM)

(ZTH)
(RHO)

(SUF)

(OLB)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

* Oferta połączeń znajdujących się aktualnie w sprzedaży wg stanu wiedzy na dzień 15.04.2019 r. 
* Connections offered for the season of 2019 as of 15th April.
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Wszystkie kierunki 
oraz aktualny rozkład lotów 
znajdą Państwo 
na naszej stronie 
www.airport-poznan.com.pl

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(TIA)

(BOJ)

(VAR)
(DBV)

(PFO)

(TGD)
(TIV)

(CHQ)
(TIV)

(HER)

(CFU)

(SKG)
(KGS)

(LPA)

(GRO)

(AGP)

(IBZ)

(PMI)

(AGA)

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

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

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

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

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

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

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

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

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

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

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

Port Lotniczy Poznań-Ławica
PARKING

ARRIVALS

DEPARTURES

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

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

POZNAŃ (CENTRUM)
kierunek / direction:

BUK /        /
kierunek / direction:

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

ARRIVALS / DEPARTURES

STREFA
RENT-A-CAR

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

(FNC)

(FAO)

(DJE)
(MIR)

(AYT)
(BJV)

(ADB)
(DLM)

(ZTH)
(RHO)

(SUF)

(OLB)

POŁĄCZENIA  CHARTEROWE
   CHARTERS DESTINATIONS

ALBANIA/ALBANIA:

Tirana (TIA) 

BUŁGARIA/BULGARIA:

Burgas (BOJ) 

Warna (VAR)

CHORWACJA/CROATIA:

Dubrownik (DBV)

CYPR/CYPRUS:

Paphos (PFO) 

CZARNOGÓRA/
MONTENEGRO:

Tivat (TIV) nowość / new

Podgorica (TGD) 

EGIPT/EGYPT:

Hurghada (HRG) 

Marsa Alam (RMF)

GRECJA/GREECE:

Chania (CHQ) 

Heraklion (TIV)

Kefalonia (HER) 

Korfu (CFU) 

Kos (KGS)

Rodos (RHO)

Saloniki (SKG) 

Zakintos (ZTH)

HISZPANIA/SPAIN:

Barcelona (BCN) 

Girona (GRO) 

Fuerteventura (FUE)

Teneryfa (TFS)

Gran Canaria (LPA) 

Lanzarotte (ACE)

Malaga (AGP) 

Ibiza (IBZ) nowość / new 

Palma (PMI)

MAROKO/MOROCCO:

Agadir (AGA)

PORTUGALIA/
PORTUGAL:

Funchal (FNC) 

Faro (FAO)

TUNEZJA/TUNISIA:

Djerba (DJE) 

Monastry (MIR) 

TURCJA/TURKEY:

Antalya (AYT)

Bodrum (BJV)

Izmir (ADB) 

Dalaman (DLM)

WŁOCHY/ITALY: 

Sardynia (OLB) 

Sycylia (CTA) 

Kalabria (SUF)

ZEA/UAE: 

Ras Al-Chajma (RKT)

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

PLAN PARKINGU
PARKING PLAN

kierunek / direction

POZNAŃ (CENTRUM)

PRZYLOTY
ARRIVALS

STREFA
RENT’A’CAR

ODLOTY
DEPARTURES

PRZYLOTY
ARRIVALS

TERMINAL T3
ODLOTY
DEPARTURES

TERMINAL T2

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

OTWARTY SEZONOWO
OPEN SEASONALLY

BUK

PRZYLOTY / ODLOTY
ARRIVALS / DEPARTURES

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

kierunek / direction

KASA
PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES

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

WJAZD
ENTRY

WYJAZD
EXIT

STREFA KISS & FLY
KISS & FLY ZONE

PLAN PARKINGU
PARKING PLAN

kierunek / direction

POZNAŃ (CENTRUM)

PRZYLOTY
ARRIVALS

STREFA
RENT’A’CAR

ODLOTY
DEPARTURES

PRZYLOTY
ARRIVALS

TERMINAL T3
ODLOTY
DEPARTURES

TERMINAL T2

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

OTWARTY SEZONOWO
OPEN SEASONALLY

BUK

PRZYLOTY / ODLOTY
ARRIVALS / DEPARTURES

DŁUGOTERMINOWY
LONG-TERM

kierunek / direction

KASA
PAY STATION

BIURO OBSŁUGI PARKINGOWEJ
PARKING CUSTOMERS OFFICE

RUCH DWUKIERUNKOWY
BOTH WAYS TRAFFIC

RUCH JEDNOSTRONNY
ONE-WAY TRAFFIC

MIEJSCE POSTOJU DO 2 MINUT
STOP HERE FOR MAXIMUM 2 MINUTES

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

WJAZD
ENTRY

WYJAZD
EXIT

STREFA KISS & FLY
KISS & FLY ZONE



(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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



(TRF)

(WAW)

(IEV) (HRK)

(ODS)

(KBP)

(POZ)

(EIN)

(MUC)

(LWO)

(ALC)

(MLA)

(CPH)
(MMX)(DUB)

(BRS)

(LPL)
(DSA)

(STN)

(EDI)

(LTN)

(VDA)

(TLV)

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

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

Dokąd polecisz 
    z poznańskiego 
lotniska?*

Where Can You Fly  
  from Poznań Airport?*

(DTM)

(BGY)

(FRA)

(ATH)

Lwów (LWO) / Lviv

 Malta (MLA)

Mediolan-Bergamo (BGY) /Milan-Bergamo 

Monachium (MUC) / Munich

Odessa (ODS) nowość / new

Oslo Torp/Sandefjord (TRF)

Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais

Rome-Ciampino (CIA) nowość / new

Stockholm-Skavsta (NYO) nowość / new

Tel Awiw (TLV) / Tel Aviv

WalencJa Castellon (CDT) / Valencia

Warszawa (WAW) / Warsaw 

Zadar (ZAD) nowość / new

www.wizzair.com

www.wizzair.com

www.lufthansa.com

KIERUNKI 
I PRZEWOŹNICY 
   DESTINATION 
   AND CARRIER

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

Dublin (DUB) 

Edinburgh (EDI)

Eindhoven (EIN) 

Ejlat (VDA) / Eilat 

Frankfurt (FRA) 

Kavala (KVA) nowość / new

Kharkiv (HRK) nowość / new

Kijów - Borispol (KBP)   

Kijów - Żulany (IEV) 

Kopenhaga (CPH) / Copenhagen

Liverpool (LPL)

Londyn Luton (LTN) / London Luton

Londyn Stansted (STN) / London Stansted

Alicante (ALC) 

Ateny (ATH) / Athens 

Barcelona-Girona (GRO) 

Billund (BLL)

Bristol (BRS)

Budapest (BUD)

Corfu (CFU) 

Cork (ORK) nowość / new 

Doncaster/Sheffield (DSA)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lufthansa.com

www.flysas.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.lot.com

www.lot.com

www.wizzair.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

(GRO)

(CIA)

(NYO)

(ZAD)

(BLL)
(ORK)

(CFU)

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

www.ryanair.com

(BUD)

(KVA)

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




